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(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’ nde okunmuş
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I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER
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Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
2.- Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
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a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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13 Şubat 2016 Cumartesi
Bİ Rİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.09
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok
değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 21‟ inci BirleĢimini açıyorum.
Gündemimizde, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi
Enstitüsü bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporları, Devlet Personel BaĢkanlığı bütçe ve kesin hesabı, Türkiye ĠĢ Kurumu ve Sosyal
Güvenlik Kurumu SayıĢtay raporları bulunmaktadır.
ġimdi, sunum yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz vereceğim ama öncesinde bir usul tartıĢması için...
SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın BaĢkanım...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan...
BAġKAN – Usulden söz istiyorsunuz öyle mi?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet.
SALĠH CORA (Trabzon) – BaĢkanım...
BAġKAN – Efendim. Siz usulden mi istiyorsunuz?
SALĠH CORA (Trabzon) – Evet.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sayın BaĢkanım, bizim de var.
BAġKAN – Siz de mi usulden? Peki.
Efendim, ilk, Sayın Cora -madem sıraya göre- buyurunuz.
I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER
1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, değerli Bakan Yardımcım, değerli bürokratlar, değerli Komisyon
üyelerimiz; bu 12/02/2016 tarihinde DĠSK Olağan Genel Kuruluna davetli olarak katılan Sayın Bakanımıza o davette sözlü saldırı,
tahkir, hakaret ve tezyif edici davranıĢlarda bulunan, yine aynı Ģekilde, orada Sayın CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan‟ ı hedef
alan sloganlar atan o grubu ben Ģiddetle kınıyorum, Türk demokrasisi açısından utanç verici bir gün olarak nitelendiriyorum. Sayın
Bakanımızın, özellikle de bütçe görüĢmelerinden önce tüm çalıĢma hayatını ilgilendiren konularda görüĢme yapacağı fikir ve
düĢüncelerini paylaĢacağı ve oradaki katılımcıların da görüĢlerinden istifade edeceği bir ortamda böyle bir saldırı demokrasi adına
üzüntü verici bir durumdur. Ben, bu saldırıda bulunanları -yani sözlü saldırıda bulunanları- Ģiddetle kınıyorum. Sayın Bakanımızı da,
orada vermiĢ olduğu mesajdan ve soğukkanlı davranıĢından dolayı da kendisini kutluyorum.
BAġKAN – Sayın Paylan, buyurun lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın BaĢkan…
Sayın BaĢkan, yirmi üç gündür bütçe görüĢüyoruz -ben tekrar aynı gündemden baĢlayacağım- dün bakanlıklara sorduğumuz
sorularla ilgili tutanakları ekleyerek yazı yazacağınızı söylemiĢtiniz. Yazıları yazdınız mı bütün bakanlıklara? Artı bütün bakanları
aradınız mı -çünkü sorduğumuz 10 sorunun 8‟ ine cevap alamıyoruz biliyorsunuz ortalama olarak- ve gelen herhangi bir cevap var mı?
Bununla ilgili beyanınızı bekliyoruz çünkü bitmesine dört gün kaldı görüĢmelerin.
BAġKAN – Evvelki gün bütün tutanaklar ilgili bütün bakanlara, sunum yapmıĢ olan, bütçelerini görüĢtüğümüz bakanlıklara
gönderildi; sayın bakanlarla görüĢüldü, özel kalemlerine not bırakıldı, cevapların gelmesini bekliyoruz BaĢkanlık Divanı olarak.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Komisyon görüĢmeleri dört gün sonra bitecek Sayın BaĢkan ve bizden muhalefet Ģerhimizi
isteyeceksiniz. Muhalefet Ģerhimizi cevaplarımızı almadan mı yazacağız? Belki de gelecek cevaplara göre ikna olacağız ya da yeni
eleĢtiriler sunacağız. Yani bu Komisyonun gerçekten itibarı Bakanların bu tavrıyla yerle bir edilmiĢtir.
BAġKAN – Komisyonun itibarı yerindedir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Burada saatlerce, on dört saat, on altı saat…
BAġKAN – Sayın Bakanların nasıl cevap verecekleri konusunda…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, her gün on dört saat, on altı saat sabahlara kadar müzakere ediyoruz, sorular soruyoruz.
Bazı sorularımıza gerçekten samimiyetle cevap veriyorlar, ancak ya vakitleri yetmediği için ya da netameli konulara cevap vermiyorlar
ve diyorsunuz ki: “ Yazılı cevap verebilirsiniz.” Hatta çağrı da yapıyorsunuz. Ancak yirmi üç gün geçti hiçbir milletvekili arkadaĢıma,
AKP sıralarındakiler dâhil tek bir yazılı cevap gelmedi. Bu, Komisyona saygısızlıktır. Yani bu açıdan BaĢkanlık Divanı
-tekrar
çağrı yapıyorum- Komisyonun itibarına sahip çıksın. Sayın Bakanlar süresi yetmediği zaman cevaplara üç gün içinde en fazla yazılı
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olarak cevap versinler, dört gün kaldı Sayın BaĢkan. Yarın tekrar hatırlatacağız, umarım yarına kadar birkaç bakanlıktan cevap gelmiĢ
olur baĢlangıçtan itibaren.
BAġKAN – BaĢkanlık Divanı Komisyonu Ġç Tüzük hükümlerine göre yönetir. Ġç Tüzük hükümlerinde baĢkanların soru, görüĢ
ve eleĢtirilere vermiĢ oldukları cevaplar ya da sonradan yazılı olarak gönderebilecekleri cevaplar ya da görüĢ ve eleĢtiriler noktasında
böyle üç gün, bir hafta, on gün gibi bir süre vermelerine iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. BaĢkanlık Divanı, Komisyon
üyelerimizin ve milletvekillerimizin sorularının cevapsız kalmaması adına ve sizlerin talebi doğrultusunda bu takibi yapmaktadır.
Bunun Komisyonun itibarıyla herhangi bir Ģekilde iliĢkilendirilmesini doğru bulmadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nasıl iliĢkilendirmek doğru değil?
BAġKAN - TeĢekkür ederim.
Sayın Erdinç…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Size de yapılan saygısızlık Sayın Bakanım.
BAġKAN – Sizin nasıl algıladığınıza bağlı Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hiçbirine cevap vermiyorlar.
BAġKAN – Ben öyle bir algı içerisinde değilim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yirmi üç gündür soru soruyoruz hiçbirine cevap gelmiyor.
BAġKAN – Siz ayrı bir algıyı yönetmeye çalıĢıyorsunuz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yüzlerce soru var cevap verilmemiĢ.
BAġKAN – Siz ayrı bir algı yönetmeye çalıĢıyorsunuz biz de gayet anlayıĢlı ve derin bir hoĢgörü içerisinde sizi dinliyoruz.
SALĠH CORA (Trabzon) – Yani o sizin…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizin de sorularınız cevaplandırılmadı.
SALĠH CORA (Trabzon) – Sizin görüĢünüz…
BAġKAN – Sayın Cora, lütfen müsaade edin…
ArkadaĢlar, Sayın Erdinç‟ in söz hakkına müdahaleniz olmasın.
Buyurun.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Sayın Bakanım, değerli arkadaĢlar; tabii, burada, genelde usulle ilgili söz alma talebim çok fazla benim yoktur ama…
BAġKAN – Hiç görmedim zaten, ilk defa görüyorum.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Dün yaĢanan olay üzerine benim de birkaç cümle söylemem gerektiğini düĢünüyorum.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Usulle ilgili değil ki bunlar.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Özellikle burada…
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu‟ nun usulle ilgili olmadığına dair bir itirazı var ama siz buyurun.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Olabilir, bugüne kadar usulle ilgili hep söylüyorlar ama kendileri hiç usulle ilgili bir
Ģey söylemediler. Onu da söylemekte fayda olduğunu düĢünüyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Usulsüzlük var.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Usulden söz alıp esastan konuĢmak burada âdet hâline geldi. Bir tane de biz yapalım
Sayın BaĢkanım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Benim söylediğim usulsüz bir Ģey mi?
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sizi kastetmiyorum, lütfen üzerinize alınmayın.
Dün Sayın Bakanımızı kendilerinin davet ettiği ve burada adını anmak istemediğim bir sendikanın kendi misafirlerine karĢı
yapmıĢ olduğu bir tavrı tüm Türkiye izledi. Orada kendi sıfatlarını -özellikle üzerine basa basa söylüyorum- Sayın CumhurbaĢkanımıza
yakıĢtırma cüretini gösteren, ahlaki olmayan bir güruha karĢı göstermiĢ olduğunuz onurlu davranıĢtan dolayı sizleri tebrik ediyorum,
Sayın CumhurbaĢkanımız adına da teĢekkür ediyorum, gerçekten önemli bir Ģey. Orada CumhurbaĢkanımıza hakaret edilirken, o
hakaret edenleri, bu olaya sessiz kalanları ve bu olayı destekleyenleri de burada Ģiddetle telin ediyorum.
TeĢekkür ediyorum BaĢkanım.
BAġKAN – Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben de, Sayın Bekaroğlu gibi ĢaĢırdım; tabii yani bunlar söylenebilir, itirazımız yok, birazdan herkese söz sırası gelecek. Eğer
bir suç unsuru varsa zaten Sayın Bakan gereğini yapar, baĢka bir Ģey varsa da… Biz burada hapis olduğumuz için hiçbir Ģeyden
haberimiz yok Sayın Bakanım, gidiyoruz, geliyoruz, otomatiğe bağladık.
Ben, Sayın BaĢkana usulle ilgili bir Ģey hatırlatacağım.
Bugün ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesini görüĢüyoruz ve baĢtan beri bütün bütçelerde biz çalıĢma barıĢı adına
bozucu faaliyetleri, ne kadar sendikal baskının olduğunu daha dün önceki gün iki üç ayrı örnekle yandaĢ sendikanın kayırıldığını
söyledik.
ġimdi, geçenlerde bir usul daha, daha doğrusu teamül bozularak diyeyim, Sayın BaĢkan burada Türk Tabipler Birliğinin Genel
Sekreterini konuĢturmuĢtu.
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Ben, Sayın BaĢkana soruyorum: Böylesine önemli bir Ģeyi, aylardır, yıllardır, devlet personel rejiminde değiĢiklik lazım, çalıĢma
hayatına iliĢkin değiĢiklik lazım derken, acaba bugün o sendikaların temsilcilerini çağırmayı düĢündünüz mü? Veya dünkü olayı bu
Ģeylerle bağlayıp “ Bundan sonra bunlarla iĢimiz yok.” mu dersiniz yoksa “ Burada, getirip, onların da görüĢlerini almayı düĢündünüz
mü, düĢünür müsünüz?” diye size sormak istiyorum.
Öbür türlü de, buradan, Sayın Bakana, hem konuĢmasına baĢlarken, bu konularda bir çalıĢmanız var mı? Sadece sendikalı
sayıları hesaplayıp onlara bakıp Ģey koymak ayrı ama bütün bakanlıklarla ilgili burada elimde örnekler de var, her bakana sunduğumuz
tavırlar da var, bunlarla ilgili bir Ģey yapmayı düĢünür müsünüz diye baĢtan söylemek istedim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
ERHAN USTA (Samsun) – Ben de bir iki hususta…
BAġKAN – Tabii, Sayın Usta, siz de buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
ġimdi, ben de, dün, Ekonomi Bakanlığı bütçesi görüĢülürken -siz yoktunuz- Sayın Divan BaĢkanının tutumuyla ilgili olarak söz
aldım. ġimdi, tabii, burada, normal olarak Kurul üyeleri, Komisyon üyeleri on dakika, dıĢarıdan gelen milletvekilleri de beĢ dakika
konuĢuyor. Ancak burası teknik bir komisyon, herkese de müsamaha ediliyor, on dakika yirmi dakikaya kadar çıkıyor. Özellikle sizi bu
konuda…
BAġKAN – Fazlası da oldu.
ERHAN USTA (Samsun) – Fazlası bile olduğu oldu.
Dün Ģunu analiz etmeye çalıĢtım ben konuĢmamın bir kısmında: 500 milyar dolar biliyorsunuz Hükûmetin bir ihracat hedefi
vardı baĢlangıçtan beri koyduğu. ġimdi, bunun, artık nasıl geçersiz olduğunu Hükûmetin ortaya koyduğu tahminlerle… Hangi
tahminler? Mesela, Hükûmetin elimizde bir 2018 ihracat tahmini var 201 milyar dolar, yine Hükûmetin 2018 ve 2023 ihracat artıĢ
hedefi var yüzde 80, 201 milyar doların üzerine yüzde 80 koyduğumuz zaman 360 milyar dolara ulaĢıyoruz ve bu, maksimum,
Hükûmetin, bugün, kendi ortaya koyduğu tahminler çerçevesinde 2023 yılında ulaĢılacak miktar, ihracat miktarı. Dolayısıyla, “ 500
milyar dolara hâlâ devam edilecek mi?” anlamında, o içerikte bir Ģeyimiz oldu. Fakat, tabii, özellikle BaĢkanın burada tutumunu
anlamak mümkün değil. Hani iktidar grubundan arkadaĢların eleĢtirileri olabilir, birtakım sataĢmaları olabilir konuĢma esnasında ama
BaĢkanın, yani söz verirken sürekli sözü uzatmadan da sözümü kesmesi ve nihayetinde sözü uzatmayarak konuĢmamı yarıda bırakması
gibi bir olayla karĢılaĢıldı. Dolayısıyla, bugün özellikle bugün bunu ifade etmek istiyorum. (AK PARTĠ sıralarından gürültüler)
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin, müsaade edin, siz müdahale etmeyin.
ERHAN USTA (Samsun) – Burada herkese gösterilen ve daha önceki Ģeylerde de bize de gösterilen müsamahanın tekrar
gösterilmesini istiyoruz. Ġlla konuĢmak için konuĢtuğumuz yok. Mesela, ihtisasımız olmayan kuruluĢlar bütçesinde hiç konuĢmadım,
kuruluĢ bütçesi dedim. Bakın, hiç söz almadım, bir tane kuruluĢ bütçesinde hiç söz almadım, on dakikayı bile doldurmadığım oldu.
Bundan sonra göreceksiniz yani ihtisasımız olmayan alanlarda da laf olsun diye konuĢmuyoruz. BaĢkanlık Divanının bu konuda daha
dikkatli olmasını istirham ediyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Usta, BaĢkanlık Divanı azami ölçüde milletvekillerimize, alınan karara rağmen, en azından sözlerini
tamamlamalarını ve düĢüncelerini…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakanlar için de karar aldık ya Sayın BaĢkan. Yani uzatmak istedikleri zaman söz veriyoruz.
BAġKAN – Aynı Ģekilde.
DüĢüncelerini net olarak ifade edebilmeleri için gerekli zamanı tanıyoruz. Vaktimiz var. Bu Komisyon, gerçekten son derece
yoğun çalıĢan bir Komisyon. Uzun saatler burada otuyoruz. Yani, eğer, bir Komisyon üyemiz de on iki saat burada oturuyor ise
söylemesini gerekeni ifade edebileceği süreye de sahip olmasından daha tabii bir Ģey yok.
Sayın bakanlarımızın da sunum ve cevapları için de gene aynı Ģey geçerlidir.
Sayın Günal‟ ın sivil toplum örgütleriyle ilgili söylemiĢ olduğu konuyu da saygıyla karĢılıyorum. Tutanakları getirteceğim. O
gün, Sağlık Bakanlığı bütçesindeki Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Sayın ġener‟ in açıklamasından sonra ben Ģunu söyledim
tartıĢmalar üzerine: Sivil toplum örgütleri, bu da bir tasarıdır, kanun tasarısıdır, diğer kanun tasarılarından pek bir farkı yoktur ama
teamül olarak yoğun gündemden dolayı sivil toplum örgütleri direkt olarak çağrılmıyor ama o gün de tutanaklarda net olarak var,
Komisyon üyesi arkadaĢlarımızın, milletvekillerimizin özellikle dinlemek istedikleri sivil toplum örgütleri varsa, bunları bi ze
bildirdikleri takdirde, bir gün önceden, biz bu görüĢmelere çağırmakta herhangi bir beis duymayız ve sivil toplum örgütlerini de
dinlemekten Komisyon olarak da her zaman memnun oluruz.
ArkadaĢlar, çok ıĢık yanıyor, onun için bilemiyorum.
Usul yönünden Sayın Aydoğan, buyurun lütfen.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sayın BaĢkan, biraz önce iktidar partisi milletvekillerinden iki arkadaĢımız, dün DĠSK
Genel Kuruluna katılan Sayın Bakana yönelik, bir grup iĢçinin, adını anmak istemedikleri sloganlar nedeniyle Sayın Bakanın Genel
Kurulu terk ettiğini, burada kendisine karĢı gösterilen tavrı kınadıklarını ifade ettiler. Bu yaklaĢım karĢısında Sayın Bakanın son derece
olumlu bir yaklaĢım sergilediğini söylediler. Ama biz, bu milletvekillerinden, Sayın Bakanın yaptığı değerlendirmeler sırasında sarf
ettiği Ģu sözleri de burada söylemelerini isterdik. Ne dedi dün Bakan değerlendirme yaparken Genel Kurul salonunun dıĢına çıktığında?
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“ „ Katil Erdoğan‟ diye slogan atıyorlar. Katil kim? Katil aslında içeride. Katil içeride otururken baĢkasına „ katil‟ demeyi biz kabul
edemeyiz.” dediler.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Çok doğru söylemiĢ.
BAġKAN – ArkadaĢlar, müdahale etmeyin.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Biz bunun kime söylendiğini biliyoruz. Ġsim vermese de biliyoruz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Helal olsun yani! Ne güzel, doğru söylemiĢ böyle! Böyle kutuplaĢtırın toplumu, tamam mı? Dün
yapılanlara karĢı sizin…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Hak edene verdiği cevap.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Hak edene? Sana göre…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Bana göre…
BAġKAN – ArkadaĢlar…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Kınadığınız konu kadar kınanması gereken bir konudur. Sizin katil dediğiniz bizim Genel
BaĢkanımız, Türkiye‟ de demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin savunucusudur.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, arkadaĢlar, usul yönünden söz isteyen milletvekilimiz var mı?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Var.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Var.
BAġKAN – Siz konuĢtunuz usul yönünden.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Bir tur daha konuĢacağım.
BAġKAN – Usul yönünden bir sefer konuĢulur.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Hayır efendim, ne alakası var? Sizin cevabınıza ben yorum yapacağım.
BAġKAN – Tabii ki.
Usul yönünden sadece Komisyon üyesi milletvekillerimize söz verebiliyorum, onu da bir kez daha ifade edeyim.
Sayın Çam, buyurun.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakan, basınımızın değerli emekçileri; hepinize günaydın, iyi bir çalıĢma diliyorum.
Ġktidar partisi milletvekili arkadaĢlarım dün, Ġstanbul‟da, Pendik‟ te yapılan bir konfederasyon genel kurulunda söylenen sözlerle
ilgili telinlerini ilettiler. ġimdi, ben de dün oradaydım ve Sayın Bakanın hemen arkasındaki sırada oturuyordum.
BAġKAN – Siz de beraber mi terk ettiniz Sayın Bakanla?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ben biraz daha kaldım, akĢam ancak geldim.
Dün böyle bir protesto oldu, doğrudur ama Ģunu söylememiz gerekiyor: Daha önceki dönemde, 2008 ve 2012 yıllarında yapılan
genel kurula da Sayın Faruk Çelik katılmıĢtı. Onun da katıldığı kongrede yine buna benzer protestolar olmuĢtu fakat Sayın Faruk Çelik
salonu terk etmedi, sonuna kadar kaldı. Çıktı kürsüye konuĢmasını yaptı ve sonra oradan alkıĢlanarak uğurlandı.
ġimdi, arkadaĢlar, bütün genel kurullar, kongreler homojen yapılar, kurullar değildir, kongreler değildir. Evet, AKP Ġktidarının
on dört yıllık iktidarı döneminde katıldıkları bütün meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve hatta arka bahçeye yaptıkları bütün genel
kurullar da ayakta alkıĢlandığı genel kurullar olmuĢ olabilir. Ama sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin en önemli
özelliklerinden bir tanesi devletten bağımsız olması gerekiyor, sermayeden bağımsız olması gerekiyor, iktidardan bağımsız olması
gerekiyor ve düĢüncelerini özgürce söylemesi gerekir. ġimdi, buna çok alıĢkın olmadığı için AKP Hükûmeti ve sayın bakanlar, bu tip
protestolar olduğunda hemen süratle orayı terk ediyorlar. Ben Sayın Bakanın yerinde olmuĢ olsaydım… Bu bir yöntemdir, kendisi terk
etti. “ Sayın CumhurbaĢkanımıza bu kadar hakaretin yapıldığı yerde benim ne iĢim var?” deyip belki AKP içerisinde büyük bir alkıĢ
almıĢ olabilir, Sayın CumhurbaĢkanı tarafından da büyük bir destek de görmüĢ olabilir, bu bir yöntemdir ama eğer orada kalsaydı,
orada Bakan olarak konuĢmasını yapmıĢ olsaydı bana göre o kongre salonundan alkıĢlanarak çıkabilirdi. Dolayısıyla, insanların,
tepkilerini bir Ģekilde dile getirmelerini demokratik bir talep olarak, demokratik bir davranıĢ biçimi olarak görmek gerekir.
BAġKAN – Hakaret bir talep biçimi olamaz Sayın Çam.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġimdi, Ģunu söylememiz gerekiyor…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ArkadaĢlar…
BAġKAN – ArkadaĢlar, müdahale etmeyin lütfen.
Sayın Bakana söz vereceğim.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan da kürsüye çıkıp bunun böyle olmadığını en uygun üslupla, en dikkatli üslupla
söyleyebilirdi. Buna hiçbir itiraz yok yani. Ha, Ģunu söyleyeyim, kiĢisel olarak söyleyeyim: Yani oraya davet ettiğiniz bir bakan
veyahut da herhangi bir kurumun temsilcisine karĢı biraz daha nazik, biraz daha olumlu olmak tercih edilen bir nedendir. Ama insanlar
bir Ģekilde o kadar büyük bedeller ödemiĢler ki, o kadar büyük faturalar ödemiĢler ki yani, kimisi oğlunu kaybetmiĢ, kimisi kızını
kaybetmiĢ, kimisi eĢini kaybetmiĢ, kimisi çocuğunu kaybetmiĢ, sonunda oraya acılarla gelmiĢ insanlar orada. Dolayısıyla, onların
oradaki o tepkilerini de çok doğal karĢılamak gerekiyor ve bunu bir reaksiyon göstererek, orayı terk etmemek gerekirdi diye
düĢünüyorum. Yoksa, bu yani Türk-ĠĢ Genel Kuruluna katıldığında da alkıĢlandı ama yine orada iĢçiler kalktılar protesto ettiler. Onun
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ölçüsü, dozajı, ne kadar ayarlanır, ne kadar ayarlanmaz ayrı bir konu ama bütün genel kurullarda bu tip tepkiler hem iktidar partisi
bakanlarını hem ana muhalefet partisi milletvekillerine veyahut da genel baĢkanlarına karĢı hep olmuĢtur. Yani dün Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu geldi, salonun bir bölümü protesto etti, bir bölümü alkıĢladı. Sayın DemirtaĢ geldi, bir bölümü alkıĢladı, bir bölümü
protesto etti. Yani bunlar sadece Sayın Bakana veyahut da Sayın CumhurbaĢkanına karĢı yapılmıĢ bir tutum değildir yani. Herkes her
Ģeyden memnun olacak, mutlu olacak veyahut da duymak istediklerini konuĢacaklar diye bir kayıt yoktur. O nedenle, ben Sayın
Bakanın yerinde olmuĢ olsaydım, biraz daha sabırlı davranıp, orada çıkıp kürsüde söylemek istediklerimi en iyi Ģekilde söyler ve
oradan alkıĢlanarak gidebilirdim.
Sayın Bakan daha kolayını tercih etti ve terk etti. Evet, bu AKP camiası içerisinde son derece takdire Ģayan olabilir ama o Genel
Kurulda ben biliyorum ki, Türkiye'nin değiĢik yerlerinden gelen delegasyonun orada söyledikleri bir tek Ģey vardı, taraflı, tarafsız,
“ KeĢke Sayın Bakan kalsaydı ve burada konuĢsaydı ve biz de burada dileklerimizi ve taleplerimizi söyleseydik kendisine, bizim
taleplerimize de kulak verseydi.” dediklerini de ben oradaki süreç içerisinde… AkĢam saat 17.00‟ ye kadar ben orada kaldım, 17.00‟ ye
kadarki temaslarım içerisinde bunu yaptım.
Ve ayrıca, DĠSK Genel BaĢkanı Sayın Kani Beko da 2 defa ayağa kalktı, bu protestoları gerçekleĢtiren gruba gitti ve onları
sakinleĢtirmek için elinden gelen bütün çabayı ve gayreti de gösterdi. Davet sahibi ve ev sahibi olarak da bunu yerine getirdiğini burada
not olarak da belirtmek isterim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Değerli arkadaĢlar, bir iki Ģey de bu konuda ben söylemek istiyorum müsaadenizle.
Ya, kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama hiç kimsenin bir diğerinden nefret hakkı yoktur. BahsetmiĢ olduğunuz Ģey bir
protestodan ziyade… Ve bu yapılmıĢ olan saldırıyı, sadece AK PARTĠ‟ lilerin değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan herkesin telin
etmesi gerekir ve hepimiz, kime yapılırsa yapılsın, tabii ki baĢta Sayın CumhurbaĢkanı, kime yapılırsa yapılsın, böylesi ölçüsüz, densiz,
provokatif söylemleri mutlak surette, protesto demiyorum, saldırıları hep beraber Ģiddetle kınamalıyız. Eğer, senin protesto edenin iyi,
benim protesto edenim kötü gibi bir algı yaratmaya kalkarsanız bunun sonucunda karĢılaĢacağınız Ģey bahsetmiĢ olduğunuz nefret
tohumlarından baĢka bir Ģey değildir. Onun için, herkesin sözlerinde, davranıĢlarında ve organizasyonlarında dikkatli olması lazım.
Sayın Bakan orada bir misafirdir ve orada Kani Bey‟ in, size de orada BaĢkanın sadece “ Ya, yapmayın.” demek değil, salonun
düzenini sağlamakla yükümlü olduğunu da hepimiz biliyor olmalıyız.
Değerli arkadaĢlar, bu konu daha da uzatılabilir ama iki söz talebi daha var, onları da karĢılayacağım.
Sayın Bekaroğlu, buyurun lütfen.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Tabii, usul tartıĢmasını açtı bu. Ben de birkaç cümle söylemek istiyorum.
Protesto hakkı demokrasilerde vardır ama bu protesto hakkı Ģiddet, hakaret, ayrımcılık, ırkçılık içeremez. Yani bunu prensip
olarak, ilkesel olarak söyleyelim. DĠSK Genel Kurulunda yapılan, söylenen sözlerin içeriğine katılmak mümkün değil ama orada bir
grubun yapmıĢ olduğu bu hareket dolayısıyla bütün DĠSK‟ i, oraya gelenleri mahkûm etmek, “ güruh” demek falan da son derece yanlıĢ.
Dün haberi izleyenler… Biz haberden gördük. Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, konuĢmasının
öncesinde bu yapılan hareketin doğru olmadığını, yanlıĢ olduğunu ifade etmiĢtir ve “ KeĢke Sayın Bakan kalsaydı, düĢüncelerini ifade
etseydi.” demiĢtir.
ġimdi, değerli arkadaĢlarım, müthiĢ bir kutuplaĢmıĢ ortamda bulunuyoruz yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesine bir Ģey
görmedik. Yani toplum yüzde 50 yüzde 50 birbirine düĢman edilmiĢ durumdadır. Dolayısıyla, hepimiz yani bugün 2016‟ da Türkiye‟ de
siyaset yapan, iktidar, muhalefet hangi partiden olursa olsun, bakan olsun, CumhurbaĢkanı, BaĢbakan olsun, herkes dikkatli davranmak
durumundadır. Dolayısıyla, görmüĢ olduğunuz bir davranıĢı kınarken daha önce bizim yapmıĢ olduğumuz bir davranıĢın da öz
eleĢtirisini yapabilmeliyiz. Bu toplumun kutuplaĢmasında -kimse kusura bakmasın, rahatsız olmasın- en tepedekilerin tutumlarının,
davranıĢlarının da son derece etkili olduğunu ifade etmek isterim.
Dün Sayın Bakan, evet, kalabilirdi, anlatabilirdi, anlatmadı, çıktı. Çıkarken, kim ne derse desin, suçlayabilirsiniz, içinizden
geçirebilirsiniz ama bir partinin genel baĢkanını kastederek, onu kastetmiĢtir, “ Katil içeride oturuyor.” dememesi gerekiyor. Bunlar
yanlıĢ Ģeyler. Bunların bu topluma hiçbir faydası olmuyor arkadaĢlar. Türkiye‟ den baĢka gideceğimiz bir yer yok, hepimiz burada
olacağız. Sağı da solu da, iktidarı da muhalefeti de, Sünni‟ si de Alevi‟ si de, Türk‟ ü de Kürt‟ ü de bu topraklarda olacağız. Bu kadar
düĢmanlaĢma olmaz. Bunlar yanlıĢtır. Salondaki bir iĢçi, bir iĢçi ki, DĠSK Genel BaĢkanı bunu engellemeye çalıĢtı. Onu da tasvip
etmiyoruz ama bir Bakanın ağzından çıkmaması gerekiyor o “ katil” sözü. Bunlar yanlıĢtır. Bu ülke bizim. Ġç savaĢa doğru
sürükleniyoruz değerli arkadaĢlar, farkında mısınız? Suriye‟ yi bugün görmüyor muyuz arkadaĢlar? Çevremizde olup bitenleri görmüyor
muyuz? Bu ülke bizim, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Esad, bütün kendine düĢman olanları Suriye‟ den çıkarabildi mi? Herkesi
öldürebildi mi? Peki, Türkiye‟ de bir grup bunu yapabilecek mi, sevmediklerini çıkaracak mı, öldürecek mi? Böyle bir Ģey yok.
“ Aklımızı baĢımıza toplayalım.” derim ben.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN - Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, bu usul meselesi değil ama öyle açıldığı için ben de birkaç cümle edeyim. Ben, dün Sayın Bakanın yaĢadığı
muameleden üzüntü duydum. Sonuç olarak bir bakanımız ve bu Ģekilde hiç kimse böyle bir muameleyi hak etmiyor, asla ama bu AKP
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Ġktidarının ve Sayın CumhurbaĢkanının maalesef toplumda yarattığı kutuplaĢmanın bir sonucudur ve polarizasyonun bir sonucudur.
Telin etmek gerekir elbette, ancak Sayın Bakan çıkıĢta, Ģimdi yapılan muamelenin bir benzerini yaptığı zaman ve AKP sıralarından da
buna onay verildiği zaman, sonuç olarak nasıl bir noktaya geliyoruz, nasıl bir Türkiye‟ de yaĢayacağız? Sayın Bekaroğlu söyledi, nasıl
bir sonuç yaĢayacağız? Bakın, Esad da Suriye‟ de aynısını yaptı. ġu anda Suriye yanmıĢ bir ülke. Birbirimizi tahkir ederek nereye
varacağız?
Ve Sayın Bakan, “ Katil orada, katil içeride.” derken kimi veya kimleri kastettiniz, size açık bir soru soruyorum? “ Katil orada,
katil içeride.” derken kimi… Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢıydı orada herkes, kimi, kimleri, hangi kurumu, hangi kiĢiyi, hangi bireyi
kastettiniz? Bakın, siz defalarca partime dönük, Halkların Demokratik Partisine dönük tahkir edici ifadelerde bulundunuz. KeĢke ağzı
düzgün, üslubu düzgün bir insan olsaydınız ama maalesef öyle değil.
BAġKAN – Sayın Paylan…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sayın Paylan, bu ifade yakıĢmıyor.
BAġKAN – Sayın Paylan, hakaret ediyorsunuz.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Hakaret değil.
BAġKAN – Bu, hakaret.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Hakaret değil, hakaret değil.
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Bu yakıĢtı mı? Ayıp ya.
SALĠH CORA (Trabzon) – Bu tahkir edici bir davranıĢ olmuyor mu? BAġKAN – Sayın Cora, müsaade eder misiniz?
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Ben üzüntü duyduğumu söyledim.
SALĠH CORA (Trabzon) – KonuĢmasına, üslubuna dikkat etsin. Hakaret söylemi değil mi bu?
BAġKAN – Siz müsaade eder misiniz?
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın BaĢkan, üslubuna dikkat etsin.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ağzınızdan çıkanı duymuyorsunuz ama ya!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Hakaret etmedim ki ben.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Daha ne hakaret olacak arkadaĢım?
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Siz, “ katil” diyeni onaylıyorsunuz, bir Ģey demiyoruz. Biz “ ifadesi düzgün” diyoruz…
SALĠH CORA (Trabzon) – Sizin söyleminizden de içeride bu “ katil” diyenleri de onaylıyorsunuz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Onaylamıyorum, hayır. Hayır, telin ediyorum dedim. Bakın, telin ediyorum.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Ondan sonra “ ama” deyip istediğin lafı söylüyorsun. Böyle Ģey var mı ya.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Sayın Bakanın üslubundan bahsediyorum. Ben hakaret etmedim.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) Ben de sizin üslubunuzdan bahsediyorum.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Tamam, tutanakları alın, hakaretim varsa özür dileyeceğim. Tek bir kelime hakaretim…
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Hakaretin alası ya.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) – Ne var, ne dedim?
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Göstereceğim, tutanakları sana göstereceğim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Tamam, gösterin.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – “ Ağzı ve üslubu bozuk.” dedin.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - “Ağzı bozuk, üslubu bozuk.” dedim. Çünkü “ Katil orada, katil içeride.” diyen bir bakanımız var.
Siz de bunu telin etmeniz lazım diyorum.
SALĠH CORA (Trabzon) – Türk Ceza Kanunu‟ nda bir söz vardır, bir kural vardır…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Ya, eleĢtirdiğiniz Ģeyin aynısını Sayın Bakan yaptı.
SALĠH CORA (Trabzon) – Hakaret karĢısında söylenen sözlerden dolayı ceza…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Yapmayın Allah‟ ı severseniz ya. Ne kadar güzel yani!
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sadece hukuk bilen siz değilsiniz, biz de hukuk biliyoruz hukukçu olmasak da. Hukuku
biliyoruz, kusura bakmayın.
SALĠH CORA (Trabzon) – Ceza Kanunu‟ nda bunun açıklaması var.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Tabii, tabii. Siz bana küfrederseniz…
SALĠH CORA (Trabzon) – Hakaret, tahkir ve tezyif edici sözler altında muhatap kalan…
BAġKAN – ArkadaĢlar…
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Ya, hayır, mevzu Ģu: Orada “ Katil orada, katil içeride.” diyen bir Bakanımız var.
BAġKAN – Toparlar mısınız Sayın Paylan?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Bakın, siyasetçiler baĢka bir noktada ama Bakan Türkiye Cumhuriyeti‟ ni temsil ediyor ve bütün
vatandaĢlarımızı temsil ediyor. Orada herkesin Bakanı ve bir Bakan “ Katil orada, katil içeride.” diyemez ve kimi kastettiğini açıkça
soruyorum. Kimi kastediyorsunuz Sayın Bakan “ Katil orada, katil içeride.” derken.
SALĠH CORA (Trabzon) – Demek durumunda kaldı.
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BAġKAN – Sayın Cora, yerinize otursanıza.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Sayın BaĢkan, ikinci olarak Ģeyi söyleyeceğim: Komisyonun itibarı konusunda “ Ben bir halel
olmadığını düĢünüyorum.” dediniz ve baĢka bir algı yaratmaya çalıĢtığımı söylediniz. Bakın, ben…
BAġKAN – ġahsınızı hedef aldım.
GARO PAYLAN ( Ġstanbul) - Hedef aldınız, o yüzden ben cevap veriyorum size. Sizin bu Komisyonun itibarına sahip
çıkmadığınız ortaya çıktı demek ki. Bu, ipe un serme hâli devam edecek ben öyle anlıyorum. Hiçbir cevap alamıyoruz. Ben hemen
yarın Sayın Meclis BaĢkanıyla görüĢeceğim. Hatta, bugün arayacağım kendisini. Ve bu komisyonun itibarına bu Divan sahip çıkmıyor
diyeceğim. Yüzlerce sorumuza sayın bakanlar cevap göndermiyor diyeceğim. Pazartesi günü de resmî yazıyla Sayın BaĢkana
bildireceğim. Salı günü Anayasa Komisyonunda da yüzüne de söyleyeceğim eğer ki cevap gelmezse. Bu Komisyonun itibarına sahip
çıkmıyorsunuz, cevaplar gelmiyor ve bu konuda da bu konunun Komisyonun itibarına halel getirmediğini düĢünüyorsunuz, maalesef bu
konuda da üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum.
Sayın Çaturoğlu, buyurunuz.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, değerli Bakanım…
BAġKAN – Usul değil mi?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Evet, usul üzerinde konuĢuyorum.
Öncelikle ben de sebebi ne olursa olsun bir misafire yapılan davranıĢı, kötü muameleyi tasvip etmediğimi, kiĢisel olarak, bunun
yanlıĢ olduğunu, misafire misafir gibi davranılması gerektiğini ifade ediyorum ve Sayın Bakanımıza yapılan hareketin yanlıĢ olduğunu
ifade etmek istiyorum.
Ġkincisi, Sayın Usta‟ nın dediğiyle alakalı. Sayın Usta, dünkü, dün akĢamki, Sayın Ekonomi Bakanımızın bütçesi görüĢülürken
otuz beĢ dakika konuĢmuĢtur. Ben saat tuttum, otuz beĢ dakika. Ben bölgemle alakalı ve Türkiye teĢvik sistemiyle alakalı bir sunumu…
ERHAN USTA (Samsun) – Alllah‟ tan korkun.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Kayıtlara bakarsınız.
ERHAN USTA (Samsun) – Getirtsin BaĢkan.
BAġKAN - Sayın Çaturoğlu, bunun muhatabı siz değilsiniz ki. Sayın Usta‟ nın söylediklerinin muhatabı BaĢkanlık Divanıydı.
ERHAN USTA (Samsun) – BaĢkanım, çünkü, fikirle karĢılık vermeyince oradan buradan, böyle bel altı…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hayır, bel altı filan değil. Ben anlatacağım Ģimdi size, fikirle de karĢılık vereceğim.
ERHAN USTA (Samsun) – Benim söylediğim sözler karĢısında bir tane fikir ileri sürün Allah aĢkına. Siz de “ KardeĢim, yanlıĢ
yapıyorsunuz hesabı 360 değil de 860.” deyin
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Bak gene sözümüzü kesiyorsunuz.
BAġKAN – Ama Sayın Çaturoğlu, mazide kazı yaparak biz geleceği yakalayamayız ki, bırakın…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Tamam, peki.
BAġKAN – Bugün önümüzde daha görüĢeceğimiz bütçesi var 2 bakanlığın.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Biz Zonguldak iliyle alakalı ve onun genelinde Türkiye teĢvik sistemiyle ilgili ve
özelleĢtirilen kurumların daha sonra bölgelerine olan tutumlarıyla ilgili konuĢmayı ancak on dakika artı on iki dakikada bitirmiĢ olduk.
Yani otuz beĢ dakika nerede, on iki dakika nerede? Bundan bile Ģikâyet ediliyor.
Ġkinci nokta: Ben dünkü tartıĢmanın artık sonlandığını düĢünüyordum. Yine Sayın Usta bunu açmıĢ oldu. Sayın Ekonomi
Bakanımız dedi ki…
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, kusura bakmayınız.
Bakın, Ģu an ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüĢmelere baĢlayacağız. Bir “ usul tartıĢması”
denildi. Siz dönüyorsunuz düne, Ekonomi Bakanlığının bütçesinde olan birtakım Ģeyler üzerinde yeni bir tartıĢma baĢlatıyorsunuz.
Sayın Usta‟ nın itirazı BaĢkanlık Divanına ve BaĢkanın buradaki müdahalesine yönelik olmuĢtur.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Süreyle ilgili…
BAġKAN – Size, Ģahsınıza yahut da dünkü görüĢmenin içeriğine iliĢkin bir itiraz yok ki.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Var efendim. 500 milyar doların yanlıĢ olduğunu ifade etti gene.
BAġKAN – Olabilir, Sayın Bakan da cevap verdi.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – E, tamam, gene bugün tekrarladı, ben de o konunun…
BAġKAN – Sayın Bakan gene cevap verir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir Ģey yok, birazdan söz verecek orada cevap verirsin.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Peki, baĢka, muhalefet partilerine mensup arkadaĢlar bu mikrofonu aldığında kürsü
dokunulmazlığı oluyor da biz aldığımızda niye olmuyor? [CHP ve HDP sıralarından alkıĢlar(!)] Biz sözümüzü niye ifade edemi yoruz.
Ben meramımı anlatacağım Sayın BaĢkanım, siz isterseniz kesin.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sayın BaĢkan, siz cevap verin.
BAġKAN – Yok artık bu…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Söylesin bakalım dinleyelim. Merak ettim neymiĢ.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Anlatsın meramını.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 10

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa ElitaĢ 500 milyar dolar ihracat hedefinin belli
varsayımlar altında yapıldığını ve yıllık dünya ticaret hacminin yüzde 7 artması koĢuluyla 2023 yılı dünya ticaret hacminin 38 trilyon
dolar olarak öngörüldüğünü ve bundan da Türkiye'nin yüzde 1,5 pay alması durumunda 500 küsur milyar dolar ihracat rakamının
yakalanacağını söylemiĢtir.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Çaturoğlu…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Kesmeyin arkadaĢlar.
BAġKAN – 2023 vizyonu üzerine tartıĢma açıyorum Sayın Usta, size de söz vereceğim.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ve Sayın Bakanımızın söylediği husus da Ģudur: Dünya ticaretinde meydana gelen
daralmalar, emtia fiyatlarının düĢmesi ve bu gibi sebeplerden dolayı dünya ticareti daralmıĢ ve bu varsayım gerçekleĢmemiĢtir. Yalnız,
Bakanımızın özellikle vurguladığı husus Ģudur: 2002 yılında biz dünya ticaret hacminden yüzde 0,50 pay alırken bugün bu pay yüzde 1
seviyelerine çıkmıĢ ve Sayın Bakanımız üzerine basa basa 2023 yılı vizyonu olarak da yüzde 1,5‟ a bu rakamın çıkacağını ifade etmiĢtir.
“ Eğer o günkü ticaret hacmi 33,3 trilyon dolar olursa Türkiye'nin ihracatı da 500 milyar dolar olacaktır. Eğer bu rakam daha fazla
olursa, örneğin…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ 700 de olabilir.” diyorsunuz yani.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – 40 milyar dolar olursa bu hedef 600 milyar dolar olacaktır.” diye ifade etmiĢtir. Kaldı ki
Sayın Usta görüĢmeler sırasında bana Sekizinci Kalkınma Planı‟ yla ilgili, Türkiye'nin 2001-2023 projeksiyonunda millî gelir tahminini
göndermiĢtir. O tahminde de aynen Ģu varsayım yer almaktadır: “ Dünya ticaret hacmi yüzde 7 arttığı takdirde 2023 yılında Türkiye'nin
millî geliri 1,9 trilyon dolar olacak.” demiĢtir ama maalesef dünya ticaret hacmi yüzde 7 artmamaktadır. O hâlde, kendisinin gönderdiği
vizyon da geçersizdir, yalandır, yanlıĢtır.
Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Merak ettim ama hâlâ cevap alamadım Sayın Çaturoğlu, daha geniĢ analiz bekliyorduk. Yani
siz bu Hükûmetin…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Burası üniversite mi?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir saniye… Ben de sorayım canım, bir dakika… Ben seni dinledim ya.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Burası üniversite değil ki ders verelim burada.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – ĠĢte ders vereceksin, anlatacaksın.
Sen bu Hükûmetin programını okumuyor musun? Sen bu Hükûmetin eylem planını okumuyor musun? Sekizinci Plan‟ ın
üstünden on sene geçti, Onuncu Plan bitiyor.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sekizinci Programı Sayın Usta gönderdi.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anladım, Sekizinci Plan varken dünya yüzde 5-6 ortalama büyüyordu. ġimdi dünyanın
ortalama büyümesini… Bak, Ģimdi bakalım burada var, önündekini aç, bak, bunun ilk sayfasında var. 2,5-3 oluyor dünyada büyüme.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sorun da o iĢte büyümüyor yani dünya büyümüyor. Aynı Ģeyi söylüyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – E, iĢte “ Dünya büyümüyorsa sen nasıl büyüyeceksin.” diyor Sayın Usta. 500 milyarı sen kendin
çıkardın, neyini savunuyorsun onu anlat da görelim.
BAġKAN – Sayın Günal, Sayın Usta kendisi cevap verebilir, niye siz söz aldınız?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, ben hâlâ öğrenmek istiyorum da…
BAġKAN – Ha, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Çaturoğlu‟ nun engin Ģeyinden öğreneyim diye. Anlayamadım yani bu varsayımı neye
göre yapmıĢ peki? Yüzde 7 olmayacağı görünürken yüzde 7 konur mu? Enflasyon rakamı gibi yüzde 5 koy, yüzde 10 olsun; yüzde 5
koy, yüzde 8 olsun. E, o zaman kimse inanmayacak. Ben bayağı bir Ģey anlatacaksın zannettim, onun için merak ettim yani.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Aslolan, dünya ticaret hacminden alacağı paydır.
BAġKAN – Sayın Usta, buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Tabii, ben hakikaten böyle bir tartıĢmayı açmaktan yana değildim. Ben sadece hangi kısımda sözümüz kesildi, nerede tahammül
gösterilemedi BaĢkanlık Divanınca -Sayın Ġbrahim Turhan- onu söylemek için örnek olarak verdim. Yoksa, aynı konuĢmayı burada
tekrarlayalım o zaman, öyle bir niyetim yok, ancak Ģimdi madem Sayın Çaturoğlu açıyor konuyu…
ġimdi, Ģu çok net bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır: Aslında söylediğimiz Ģeyi dün akĢam zımnen Sayın Bakan kabul etmiĢtir. Sayın
Bakan “ 500 milyar dolar ihracat hedefimiz devam ediyor.” diyememiĢtir dün akĢam. Bakın, dün akĢam aslında 500 milyar dolarlık
ihracat hedefinin bittiği itiraf edilmiĢtir.
CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Hayır, öyle değil.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Hayır, öyle bir Ģey yok.
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır efendim, kayıtlar getirilsin, buna bakalım.
Dün akĢam Sayın Bakan bizim aklımızla aday edecek Ģekilde “ Efendim, dünya ticaret hacmi 36 trilyon olursa, bizim de 1,5
olursa 1,5‟ la 36‟ yı çarpınca 500‟ ü buluruz.” Ģeklinde bize bir çarpım vermiĢtir sadece. ġimdi, daha önce -hatırlayın arkadaĢlar- on
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yıldır, kaç yıl olduysa, dört beĢ yıldır, altı yedi yıldır bu söylenirken hiç böyle varsayımları falan duymamıĢtık. “ 500 milyar dolar
olacak.” , “ 500 milyar dolar olacak.” ġimdi varsayımlara geldi. ĠĢte o öyle olursa, bu böyle olursa… Benim de dediğim o esasında
Beyefendi, Sayın Vekilim. ġunu söylemeye çalıĢıyorum: O yüzden… ġimdi aynı kelimeyi tekrar etmek istemiyorum, arkadaĢlar
rahatsız oldu, ben de o kelimeden rahatsız oldum ama tekrar edeceğim çünkü Ģey değil yani ben “Bir kiĢi Ģöyle yapıyor.” demiyorum.
“ Artık Ģu 500 milyar dolar –tırnak içerisinde bir kavram olarak söylüyorum, lütfen yanlıĢ anlaĢılmasın- yalanından vazgeçelim.” dedim.
Bu artık olacak, tutturulabilecek bir Ģey değil.” dedim. Böyle bir dünya yok. Ve tabii, bu sadece küresel koĢullardan kaynakl anmıyor.
Bakın, Türkiye'nin kendisine özgü, bizim yarattığımız ortamdan kaynaklanıyor bu. Bunu görmemiz lazım.
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) - … Allah‟ a aittir.
ERHAN USTA (Samsun) – Ait mait filan yok.
Dolayısıyla, çok net bir Ģekilde dün akĢam Sayın Bakan 500 milyar dolar hedefinin üzerini kapatmıĢtır.
ġimdi, Ģöyle bir Ģey ifade edildi: Tabii, geçmiĢi hiç bilmeden sadece bugünü görerek, bugünkü siyaseti görerek bazen
arkadaĢlarımız bir Ģeyler konuĢuyor. Ben o sözün sahibine söylüyorum. “ Ya, Türkiye bu 2023‟ü bizden önce hiç konuĢmuyordu.” dedi
Sayın Çaturoğlu. Tutanaklar getirilsin, bakılsın. Ben de onun üzerine dedim ki: “ Bakın, bu 2023 hedefi ilk kez Sekizinci Kalkınma
Planı‟ nda Haziran 2000‟de konulmuĢtur. O zamanki Hükûmetin koalisyon ortağı da Milliyetçi Hareket Partisidir yani MHP‟nin
iktidarda olduğu dönemde ilk kez 2023 hedefi, cumhuriyetin 100‟ üncü yıl hedefi konulmuĢtur.” Ondan sonra da “ Böyle rakamlar hiç
konuĢulmuyor.” deyince…
BAġKAN – Bir fotokopiyi de gönderdiniz, ben buradan takip ettim.
ERHAN USTA (Samsun) – Fotokopiyi gönderdim. Orada bakın…
BAġKAN – Takip ediyordum ben buradan evet.
ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi fotokopi yanınızda mı? Ben Sekizinci Planı istedim. Bakın, Ģurada… Yani bu kadar “ fact”
dedikleri yabancıların yani bu “ fact” ler üzerinden hiç olmazsa lafı dolandırmayalım. Orada dünya ticaret hacminin ne olacağını filan
söylemiyor. Orada diyor ki: Türkiye yüzde 7 ortalama büyüme hızı hedeflemiĢtir. Bu Ģartlar altında kiĢi baĢı gelirini Avrupa Birliğinin
bilmem neresine getirecek ve millî gelirini 1,9 trilyon dolara getirecektir. Dünya ticaret hacmiyle Türkiye'nin büyümesini
karıĢtırıyorsunuz. Orada söylenmeyen bir Ģeyi sanki söylenmiĢ gibi burada… YanlıĢ ifadeleri de kullanıyorsunuz. Bakın, bunu baĢka…
“ YanlıĢ” diyorum sadece, baĢka Ģekilde ifade etmek istemiyorum. Burada iĢte, plan gelecek. Ben size fotokopisini gönderirim.
Söylediğiniz gibi bir Ģey yok orada Sayın Vekilim. Lütfen…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Yüzde 7 varsayımı doğru mu? Doğru.
BAġKAN – ArkadaĢlar...
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır.
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, neden ısrar ediyorsunuz? Söyleyeceğinizi söylediniz. Bu, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının bütçesi. Ne yapmak istiyoruz? Yani baltalamak mı istiyorsunuz görüĢmeleri?
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkanım, hemen…
BAġKAN – Sayın Usta, toparlayın lütfen siz de
ERHAN USTA (Samsun) – Bir dakikada bitiriyorum.
Bakın, dünya ticaret hacmine iliĢkin bir varsayım vermek farklıdır, kendinize iliĢkin bir hedef koymak farklıdır. Sekizinci
Plan‟ ın yaptığı, “ Ortalama 7 büyüyeceğim ve bu Ģartlarda bunun sonucunda Ģuraya ulaĢacağım.” diyor ama dün akĢam Sayın Bakan
diyor ki: “ Dünya ticaret hacmi Ģu kadar büyürse…” “ If clause” der ya yabancılar, “ If clause” lu cümleler… Ondan sonra bir çarpım
veriyor. Yani sanki hiç kimse çarpmayı bilmiyor.
Özetle, dün akĢam 500 milyar dolar hedefinin üzeri örtülmüĢtür, mevta hâline getirilmiĢtir. Bu da Ekonomi Bakanı tarafından
itiraf edilmiĢtir.
TeĢekkür ederim.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın BaĢkan, bir dakika…
BAġKAN – Tabii, serbest serbest.
Buyurun tabii Sayın Koçer, on dakika.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Yok, bir dakika düzeltme istiyorum.
Dün akĢam –tutanaklarda da vardır- Sayın Bakanın ifadesi Ģudur: “ 2023‟ te AK PARTĠ iktidar olacağı için, o günkü bakan gelir,
eğer bu hedefe ulaĢamazsa size hesabını verir.” Dolayısıyla “ 500 milyar” lafı sizin söylediğiniz Ģekliyle, hiçbir Ģekilde böyle
kullanılmamıĢtır. Bu tartıĢmayı da sürdürmenizi ben…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir de söylesene Nejat Bey, 144‟ü nasıl 500 yapacağını da bir söylesene bana.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Müsaade eder misiniz?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hangi rakamla bir de onu söyle.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – BaĢka zaman yaparız o tartıĢmaları.
BAġKAN – ArkadaĢlar…
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Yani bu tartıĢmanın bugün ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine
taĢınmasını da anlamlı bulmuyorum. Bunu burada bitirmeyi ben teklif ediyorum. Sizin söylediğiniz gibi de 500 milyar hedefine yönelik
dün Sayın Bakan…
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MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben hepinizden rica ediyorum, hepiniz konuĢurken onar dakika bana anlatın 144‟ ü nasıl 500
yapacağınızı.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – 30 nasıl 144 olduysa 144 de 500 olur, kafanı yorma.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, beĢ dakika bunu nasıl yapacağınızı bir anlatın.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Mehmet Bey, dün burada ekonomi bütçesinde siz yoktunuz o tartıĢmalar sırasında.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Vardım, vardım.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Müsait bir zamanda anlatırız, konuĢuruz ama Ģu anda…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anlatın hepiniz söz alın ya.
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade eder misiniz.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – ġu anda ÇalıĢma Bakanlığı bütçemiz var. Onun için bu tartıĢmaları burada
bitirelim. Tutanaklarda var. Sayın Bakan dün o cevabı da vermiĢtir zaten.
BAġKAN – Sayın Koçer, teĢekkür ederim.
Değerli arkadaĢlar, bu konuya bir noktayı koyuyorum. Tutanaklar önümde değil ancak dün Sayın Ekonomi Bakanımızın ifadesi
budur. Bunu nasıl arzu ediyorsanız herkes o Ģekilde yorumlayabilir. Biz hedefimizi yaptığımızda dünyadaki ihracat hacmi 18 trilyon
dolardı. Biz 2023‟te dünya ticaret hacminin ulaĢacağı 35 milyon dolar ve buradan alacağımız yüzde 0,56 olan payı 1,5‟ a çıkarmayı
hesaplıyorduk. Yüzde 1,5 üzerinden 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefini koyduk ve Ģu an yüzde 1‟ e yaklaĢmıĢtır ihracat hedefimiz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dünya ticaret hacmi kaçmıĢ Ģu anda Sayın BaĢkan?
BAġKAN – Ama tabii ki konjonktür olarak da bugün dünya ihracat hacmi 14,5 trilyon dolara gerilemiĢtir. Ancak önümüzdeki
süreç içerisinde, sekiz yıl içerisinde nasıl bir geliĢim tablosuyla karĢılaĢacağımızı hep beraber göreceğiz. Ve Sayın Bakan –
tutanaklardan söylüyorum, tutanaklar önümde değil ama hafızamdan söylüyorum- hedefin dünya ihracat hacminden yüzde 1,5‟ luk bir
pay almak olduğunu ifade etmiĢtir.
TeĢekkür ederim.
ġimdi usul bir tarafa, Sayın Bakan sizin üzerinizde de oluĢan birtakım değerlendirmeler, eleĢtiriler oldu. Bunlara öncelikle,
sunum öncesi cevap vermek üzere ben size söz vereyim.
Buyurunuz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sunum yapayım, en sonunda bir
değerlendirme yapayım mı bu konuda müsaade ederseniz?
BAġKAN – Peki, Sayın Bakanım, o zaman ben size kırk beĢ dakika süre vereyim.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yani sunumun bütünlüğünü bozmayalım.
BAġKAN – Tamam Sayın Bakanım, kırk beĢ dakikalık bir süreniz var.
Sayın Bakanım, buyurunuz.
I I I .- SUNUM LAR
1.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunun çok saygıdeğer üyeleri, kamu bürokrasisinin çok değerli
mensupları, basınımızın değerli temsilcileri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Yapacağınız yoğun çalıĢmalar, bugüne kadar yaptığınız yoğun çalıĢmalar ve katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ediyorum. Plan
ve Bütçe Komisyonunun diğer tüm çalıĢmalarının ve sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aynı
zamanda, 2016 bütçesinin hem ülkemiz için hem milletimiz için hem ekonomimiz için hem de gelecek için hayırlara vesile olmasını
diliyorum.
KonuĢmama baĢlamadan önce, kuruluĢundan bugüne kadar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emeği geçmiĢ eski
bakanlarımız, müsteĢarlarımız, çok kıymetli bürokratlarımıza en içten selam ve saygılarımı sunuyor, aramızdan ayrılarak ebediyete
intikal etmiĢ olanlara Allah‟ tan rahmet diliyorum. Özellikle, geçmiĢ dönemlerde yurt dıĢı görevleri esnasında, 1981 yılında Ģehit edilen
ReĢat Moralı‟ yı, 1981 yılında Ģehit edilen Tecelli Arı‟ yı ve 1984 yılında Ģehit edilen Erdoğan Özen‟ i burada, hepinizin huzurunda
rahmetle anıyorum.
Bakanlığımın 2016 bütçesinin görüĢülmesi dolayısıyla huzurlarınızda bulunuyorum.
1983 yılında ÇalıĢma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleĢtirilmesi yoluyla oluĢturulan ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının bütçesini görüĢürken, Türkiye'de istihdam ve sosyal güvenlik alanlarını ayrı ayrı anlatmak bir yöntem olarak
tercih edilebilir. Diğer taraftan, bir alanda yaĢanan geliĢmelerin diğerini doğrudan etkilemesi sebebiyle tek bir bütüncül resim üzerinden
de anlatma yöntem olarak kullanılabilir. Ben konuĢmamı bu ikinci çerçevede Ģekillendirmeye çalıĢacağım. 2016 yılında
yapacaklarımızın muhasebesini gösterir bütçeyi heyetinizin görüĢlerine sunarken, çalıĢma hayatı, sosyal güvenlik sistemi ve genel
ekonomik görünümü iyi anlamamızı sağlayacak, geçmiĢten bugüne uzanan bir durum tespiti yapmanın da faydalı olabileceğini
değerlendirmekteyim. AK PARTĠ 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye'nin karĢı karĢıya kaldığı tabloyu iyi anlamamız gerektiğini
düĢünüyorum.
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Yıllarca süren popülist politikalar sonrasında çökme noktasına gelen bir kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemi, yine
kronikleĢmiĢ bir yüksek enflasyon ve reform maliyeti gayrisafi millî hasılanın yüzde 35‟ ine ulaĢmıĢ bir bankacılık sektörü krizi
Türkiye'de iktisadi sistemi tıkanma noktasına getirmiĢtir. 1990‟ lı yıllar boyunca devam eden siyasal istikrarsızlıklar, birbiri ardına gelen
koalisyon hükûmetleri ve terör ortamı siyaset mekanizmasının mukavemetini ortadan kaldırmıĢ, sonuçta bunun bedelini milletimiz
ödemek zorunda kalmıĢtır.
2002‟nin sonunda AK PARTĠ hükûmetlerinin iktidara gelmesiyle, öncelikle bir hasar tespiti yapılmıĢ ve kronikleĢmiĢ
enflasyondan kamu maliyesi ve sosyal güvenlik açıklarına kadar problemleri çözmeye yönelik bir yol haritası ortaya konulmuĢ ve
politika kurgusu buna göre oluĢturulmuĢtur. Bunlar yapılırken ülkenin yıllardan beri ertelenmiĢ olan ve sürdürülebilir büyümenin
önünde engel teĢkil eden, enerjiden ulaĢıma, sağlıktan eğitime kadar birçok alandaki altyapı problemleri çözülmeye, yatırımları
yapılmaya baĢlanmıĢtır. Türkiye'nin 2002‟den beri uyguladığı sıkı maliye politikası ve bu vesileyle verilen faiz dıĢı fazlalar hem bütçe
açıklarının hem de borç stokunun eĢ zamanlı olarak düĢmesini sağlamıĢ ve gerçekleĢtirilecek reformlar için bir mali alan
oluĢturulmuĢtur. 2002 öncesi dönemde gerçekleĢtirilen ölçüsüz hizmet borçlanması, erken emeklilik ve af yasalarıyla sosyal güvenlik
sistemi finansman dengesi öngörülemez Ģekilde bozulmuĢ, sosyal güvenlik sistemi barındırdığı siyasi risklere karĢın AK PARTĠ
hükûmetleri tarafından reforme edilmiĢtir.
Türkiye'nin 2008 yılında hayata geçirdiği emeklilik yaĢına iliĢkin düzenlemelerle sosyal güvenliğin birinci adımını oluĢturan
sosyal sigorta sisteminde uzun vadeli finansman dengesi düzeltilmiĢtir. Bu reformla emeklilik yaĢı kadınlar için 58, erkekler için 60
olarak tespit edilmiĢ; 2036‟ da ikisinin 60 olarak eĢitlenmesi, 2048‟ de ise her ikisinin de değiĢen demografik yapıyla 65 olması kurala
bağlanmıĢtır. Bu vesileyle tekrar ifade etmem gerekir ki: Gelecek nesillere sağlam bir sosyal güvenlik sistemi mirası bırakabilmek
bizim bugün de tutarlı adımları atabilmemizden geçmektedir.
Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında on yıl önce gerçekleĢtirdiği reformlar bugün birçok ülkede daha tartıĢma aĢamasındayken
Türkiye'de bu reformlar hayata geçirilmiĢ, hatta meyvelerini de toplanmaya baĢlamıĢtır. Biz on yıl önce gerçekleĢtirilmiĢ bu reformların
kazanımlarını bugün harcama yaklaĢımı içerisinde bulunmamaktayız ve bulunmayacağız. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak
sosyal güvenlik sistemimize iliĢkin değiĢen parametreleri de içeren güncel aktüel hesaplar üzerine devamlı olarak çalıĢmalar
yürütmekteyiz. ÜstlenmiĢ olduğumuz sorumluluk, bizim yeni genç emekliler yaratma gibi yaklaĢımlara sıcak bakmamamızı
gerektirmektedir. Türkiye'nin ekonomik ve siyasal hayatını ileride yazacak olanlar, 2002 yılında Türkiye'de hem siyasi hem de
ekonomik olarak yapısal kırılmanın yaĢandığını yazacaklardır. On yıllarca devam eden kısa ömürlü koalisyon hükûmetlerini yöneten
vesayetçi bir siyasi yapıdan, on yedi yıl süren, halk iradesinin tam yansıtıldığı bir tek baĢına iktidarın ve istikrarın yaĢandığını
yazacaklardır.
Dünya iktisadi hayatında ise 2007‟ de baĢlayan küresel krizin bir yapısal kırılmaya yol açtığı açıkça görülmektedir. Küresel kriz
öncesi, krize giren geliĢmekte olan ülkelere krizden çıkıĢ reçetesi olarak dayatılan sıkı para ve maliye politikaları bileĢeni 2008 küresel
krizi sonrasında geliĢmiĢ ülkelerce uygulanmamıĢ, tam tersine, geniĢletici para ve maliye politikaları çözüm olarak görülmüĢtür.
Türkiye'ye 2001 krizi sonrasında dayatılan bu politikaların küresel kriz sonrasında geliĢmiĢ ülke ekonomileri tarafından uygulanmaması
manidardır. Diğer taraftan, geliĢmiĢ ülkelerin politika çerçevelerinin bu tür kaymalara cevaz verecek kadar esnek olduğu da
anlaĢılmıĢtır. ABD gibi az sayıda ülke hâlihazırda para politikaları uygulamasında fiyat istikrarını tesis etmenin yanı sıra maksimum
sürdürülebilir çıktı ve istihdamı da desteklemeyi amaçlamaktadır. Öte yandan, bizim de içerisinde olduğumuz bir grup ülke ise para
politikalarının ana hedefine sadece fiyat istikrarını oturtmuĢ, diğer bir ifadeyle hükûmetlerin büyüme ve istihdam politikalarını fiyat
istikrarı amacıyla çeliĢmemesi durumunda desteklemeyi tercih etmiĢtir. Bu durum, bu ülkelerde istihdam politikalarını aktive
edebilmesini nispeten güçleĢmektedir. Dünyada özellikle 2008 küresel krizinden sonra bu kurgunun değiĢtirilmesi konusunda
tartıĢmaların yapıldığı görülmektedir. Ülkeler, fiyat istikrarından taviz vermeden istihdamı ve büyümeyi merkeze alan bir yaklaĢımı
tercih etmeye baĢlamıĢlardır. Türkiye‟ nin geride bıraktığımız dönem boyunca fiyat istikrarına odaklanan, aynı zamanda istihdamda artıĢ
sağlamayı amaçlayan yaklaĢımı Türk ekonomik politiğinin en önemli yapı taĢı olarak ortada durmaktadır. Bu bağlamda istihdam
politikaları ekseninde orta gelir tuzağını aĢıp daha yüksek kiĢi baĢı millî gelir seviyelerine ulaĢmak için strateji ve eylem oluĢturmak ve
uygulamanın sadece ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda olmaması gerektiğini düĢünüyorum. Nasıl orta
teknoloji tuzağına takılmamak için yürütülen çabaların sadece Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve az sayıdaki paydaĢına ya da orta
demokrasi tuzağını aĢmak için yürütülen çabaların sadece Adalet Bakanlığına ait olmaması gerektiğine inandığım gibi.
Türkiye‟ nin yaĢadığı demografik dönüĢüm bir taraftan bizlere bir fırsat penceresi açarken diğer taraftan istihdam gücüne katılan
genç nüfusa iĢ bulabilmek, politika yapıcıları olarak bizleri o derece zorlayan bir unsur olarak karĢımızda durmaktadır. Bu bağlamda,
küresel kriz sonrasında ABD‟ nin iĢsizlik oranını yüzde 5‟ ler seviyesine indirebilmiĢ olması Avrupa Birliğinde ise iĢsizliğin yüzde
11‟ lerin üzerinde seyrediyor olması politika oluĢturma tartıĢmalarında ülke örnekleri özelinde detaylı bir analiz yapmayı zorunlu
kılmaktadır. Diğer taraftan, AK PARTĠ hükûmetlerinin 2002‟den itibaren uyguladığı büyüme odaklı istihdam politikalarıyla iĢ
gücümüzün 8,5 milyon kiĢi arttığı dönemde istihdamda da 7,5 milyonluk bir artıĢ sağlamıĢ olduğu da unutulmamalıdır. Ġstihdam
politikalarında paradigma değiĢimini tartıĢmaya değer bulmaktayım. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak değiĢen istihdam
piyasası seçenekleri altında farklı politika çerçevesi oluĢturma konusunda üzerimize düĢenleri -ki güvenceli esnek bir çalıĢma
stratejimiz buna iyi bir örnektir- gerçekleĢtirmeye çalıĢıyoruz. Ġstihdam politikalarının birçok defa ifade edildiği üzere maliye, para,
millî eğitim gibi politikalarla desteklenmesi, koordine edilmesi, nüfus dinamiklerindeki değiĢiml er göz önünde bulundurularak
planlamalar yapılması baĢarıya ulaĢılabileceği bilinmelidir.
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ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ekonomi Koordinasyon Kurulunun daimî üyesi yapılması bu makro bakıĢ açısının
sonucudur. Diğer taraftan, istihdam politikaları için mikro bakıĢ açısıyla stratejiler geliĢtirmenin zarureti üzerinde de duracağım.
Önümüzdeki dönemde, 21‟inci yüzyılda, Türkiye‟ nin inovatif markası olarak tanımladığım ĠġKUR‟ un bu konuda attığı adımları
yakından görme imkânına sahip olacaksınız. Ġl bazında iĢsizliğe çözüm geliĢtirirken yerel gelenekleri göz önünde bulunduran illere göre
özel stratejiler geliĢtirmek zaruretindeyiz. Ġstihdam politikaları geliĢtirilirken bölgesel, sektörel ve demografik dinamikleri de göz
önünde bulunduran politika seçenekleri üretmek mecburiyetindeyiz. Bugün bu adımı atmanın zamanı gelmiĢtir, küresel düĢünüp yerel
hareket etmeliyiz. Kastettiğim çerçeveyi size bir örnek üzerinden anlatacak olursam 258 bin nüfuslu Burdur ilini ele alalım. Burdur‟da
10 kiĢiden fazla iĢçi çalıĢtıran iĢ yerlerinde toplam çalıĢma sayısı 10.705 iken il bazındaki açık iĢ sayısı 2014 yılı sonunda 5.373 kiĢidir.
Bu rakam 2015 Haziran itibarıyla 2.941 seviyesine indirilmiĢtir. Ġl bazında açık iĢleri iĢsizlerle buluĢturmak için mikro yaklaĢımlı
önlemler almanın gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz. Ġllere özel istihdam destek politikaları ve il dıĢında oturanların bu illerdeki
istihdam piyasalarına eriĢimini kolaylaĢtırmaya cevaz verecek çözümler üretmeliyiz. Bu tedbirlerin büyük bir kısmı yatırımlara teĢvik
kapsamında hâlihazırda gerçekleĢtirilmektedir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yerel düzeyde neler yapabileceğimi z
hususunda çalıĢmaları yürütüyoruz. Yeri gelmiĢken ifade etmem gerekir ki bölgesel, sektörel ve demografik farklılıkları göz önüne
alarak istihdam politikalarının belirlenmesi ve etki analizlerinin yapılabilmesine imkân verecek bir istihdam araĢtırmaları merkezi
kurulmasına ihtiyaç olduğunu değerlendirmekteyiz.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bütün kurumlarımız biraz önce bahsettiğimiz
makro önlemlerin yanı sıra kendisini çıkan diğer olaylar noktasında çözüm üretebilecek bir yapıda konumlandırmalıdır, bu da
sorumluluğunun içerisindedir. Hükûmetimiz terörden mağdur olmuĢ vatandaĢlarımız için de her bakanlık özelinde ne tür tedbirler
alınacağı konusunda çalıĢmalar yürütmektedir. Sayın BaĢbakanımızın Mardin‟de açıkladığı 10 temele dayanan eylem planıyla
önümüzdeki dönemde bölgede atılacak adımları kamuoyuyla paylaĢmıĢtır. Ben on gün önce MuĢ merkez ve Varto‟ ya Bakanlığımdaki
tüm üst düzey bürokratları da yanıma alarak bir ziyaret gerçekleĢtirdim. Sayın Bakan yardımcım ve bürokratlarımız mütemadiyen
güneydoğu illerimizde inceleme ve görüĢmelerde bulunmaktadırlar, ki en son Diyarbakır‟ ı zi yaret ettiler. Bu bölgemize iliĢkin
çalıĢmalar bir taraftan yürütülmektedir, bir taraftan da SGK bu illere iliĢkin rahatlatıcı tedbirler üzerinde durmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; iktisadi hayatımızı etkileyen küresel ekonomik krize iliĢkin geliĢmeleri, çalıĢma hayatı ve
sosyal güvenlik sistemindeki geliĢmelerden bağımsız olarak düĢünmek de mümkün değildir. 2007‟ de baĢlayan küresel kriz sonrasın da
alınan tedbirler sadece bu ülkeleri değil, geliĢmiĢ ülkeleri değil, bizim gibi geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik dinamiklerini de
temelden etkilemiĢtir. Küresel kriz sonrasında ABD‟ nin uzun süre devam ettirdiği politikasını baĢka bir düzleme taĢıması sadece
geliĢmiĢ ülkeleri değil, geliĢmekte olan ülkeleri ve dolayısıyla da bizi önümüzdeki dönemde etkileyeceğini görmekteyiz. ĠĢsizlik
oranlarının tüm dünyada ve OECD ülkelerinde düĢüĢ kaydetmesi geleceğe umutla bakmamızı sağlarken yükselen piyasa ekonomileri ve
tabii olarak bizim için en önemli zorluk değiĢen yeni ekonomik düzene ayak uydurmak olacaktır. OECD ülkelerinde hâlen 40 milyonun
üzerinde iĢsiz bulunmaktadır. Bu rakam küresel krizden önce Aralık 2007‟ ye göre 8 milyon fazladır. Bu nedenle daha kapsayıcı ve
dayanaklı iĢ gücü piyasalarını oluĢturabilmek önem arz etmektedir. Küresel krizden önceye göre 2007‟den 2014‟ e kadar Türkiye
istihdamını 5,2 milyon artırmıĢtır. Aynı dönemde Avrupa Birliğinde 28 ülkede istihdam edilen kiĢi sayısı 2,1 milyon kiĢi azalırken
Avrupa para birliğine üye ülkelerde, 19 ülkede bu azalıĢ 3,3 milyon kiĢi olmuĢtur. Önümüzdeki dönemde yükselen piyasalara yönelen
portföy ve kısa vadeli sermayenin azalma eğilimi göstermesi yatırımcıların doğal olarak ekonomik temelleri kuvvetli olan ülkelere
yönelmesine neden olacaktır. Bu bağlamda, iktidara geldiğimiz 2002 yılından beri sürdürdüğümüz ve 2016 bütçesine hazırlanırken de
riayet ettiğimiz ihtiyatlı maliye politikası tutumumuz ve uyguladığımız istihdam politikaları sonucu elde ettiğimiz sonuçlar bizi daha
umutlu kılmaktadır. Bu olumlu neticeler aynı zamanda diğer ülkelerden pozitif ayrıĢmamızı sağlayacak önemli bir unsur olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Cari iĢlemler açıklarının finansmanı açısından asıl önemli olan ise uzun vadeli ve doğrudan yatırımların
önümüzdeki dönemde ülkemize çekilebilmesi olacaktır. Yatırım ortamını iyileĢtirmenin yanı sıra iĢ gücü piyasasının yapısı, istihdam
gücünün kalitesi ve esnekliği de doğrudan yatırımların hangi ülkelere kanalize olacağı noktasında belirleyici olacaktır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki dönemde istihdam piyasasına iliĢkin olarak önceliğimiz güvenceli bir
esneklik getirerek istihdam piyasamızın rekabet edilebilirliğini artırmak olacaktır. Esnek çalıĢmaya iliĢkin olarak kısmi süreli çalıĢma,
uzaktan çalıĢma ve geçici iĢ iliĢkisine imkân veren düzenlemeler istihdam piyasamızın esnekliğini artıracaktır. Esnek çalıĢmayı
tanımlarken ve tartıĢırken Sayın BaĢbakanımızla da Davos‟ ta katıldığım Dünya Ekonomik Formu‟ nun önemli gündem maddelerinden
birisi olan dördüncü sanayi devrimini göz önünde bulundurmanın ehemmiyet taĢıdığını düĢünmekteyim. Dijital devrim olarak da
adlandırılan bu yaklaĢım bir taraftan tüm dünyanın gelir seviyesini artırma potansiyeli taĢırken bir taraftan da istihdam piyasalarını
olumsuz etkileme riskini de doğasında barındırmaktadır. Dünya dördüncü sanayi devriminden bugüne kadar en fazla faydalananlar
dijital dünyaya eriĢim imkânı fazla olanlar olmuĢtur. Bugüne kadarki AK PARTĠ hükûmetleri Türksat 4B uydusuyla Ġnternet‟ e ve
dijital hayata eriĢim imkânını ucuzlatmıĢtır. Benzer Ģekilde gençlere ve imkânı ol mayanlara ücretsiz Ġnternet eriĢimini sağlamak
64‟üncü Hükûmetimizin eylem planında yer almıĢtır. Bu atılımların hepsi teknoloji ve sanayi alanındaki geçmiĢte yaĢanan geliĢmelerde
olduğu gibi geriden takip edilmemiĢ, eĢ anlı olarak hayata geçirilmiĢtir. Dördüncü sanayi devrimi aslında esnek çalıĢma modellerini
hayata geçirmeyi zorunlu kılan bir geliĢme olarak değerlendirmemiz gerekir. Güvenceli esneklik gibi tanımlamalar, kulağa hoĢ gelen
kavramlar manzumesi olmayıp ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek için türetilmiĢ ihtiyaç olan tanımlamalardır.
Üretim sürecinde otomasyonun tesis edilmesi, bir taraftan sermayenin getirisiyle iĢ gücünün getirisi arasında farkın daha da
açılmasına yol açabilecekken diğer taraftan da daha güvenli, getirisi yüksek iĢlere de imkân sağlaması söz konusu olacaktır. Bu durum
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iĢ piyasasının yüksek beceri, yüksek ücret ile düĢük beceri, düĢük ücret gruplarına ayrıĢmasına da neden olabilecektir. Bizim
önceliğimiz istihdam piyasamızdaki beceri açıklarını kapatarak iĢ arayanları uygun iĢlerle buluĢturabilmek ve iĢ kalitesini
artırabilmektir. Önümüzdeki dönemde iĢ gücümüzün kalitesini artırmak, iĢ gücü piyasamızı genç nüfusumuza yüksek beceriye sahip
yüksek ücret kazanabilen ve iĢ gücü kalitesi açısından dünya ile rekabet edilen bir yapıya dönüĢtürmek en büyük önceliğimiz olacaktır.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik reformunun onuncu yıl dönümünü idrak eden ve ikinci faz rakamları,
reformları planlayan bir ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak sosyal güvenlik sistemimizin değiĢen demografik yapıya, ekonomik
Ģartlara ve sosyal devletin gereklerine uygun olarak yapılandırıldığını gururla ifade edebilirim.
Türkiye 2012 baĢı itibarıyla genel sağlık sigortası reformunu da hayata geçirmiĢtir. Türkiye nüfusunun yüzde 98‟ i bugün sosyal
güvenlik Ģemsiyesi altındadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun doğrudan sağlık hizmeti sunucusu olmaması, ancak sağlık hizmetleri
finansmanıyla görevli olması nedeniyle mali yapısının sağlam temellere oturtulması çok büyük bir ehemmiyete haizdir. 2002 yılında
sosyal güvenlik kuruluĢlarının toplam gelirlerinin giderlerini karĢılama oranı sadece yüzde 71,5 iken bugün bu oran 2015 sonu itibarıyla
yüzde 95,1‟ e yükselmiĢtir. Diğer taraftan, emeklilerimize yapılan ödemelerin 2002‟ de millî gelire oranı yüzde 4,8 iken 2015‟ te yüzde
7,1‟ e yükselmiĢtir.
Sosyal güvenlik sisteminde önümüzdeki döneme iliĢkin önceliklerimiz: Sosyal güvenlik açığının kapatılması, biliĢim
teknolojisiyle yapacağımız yatırımlarda hizmet sunumundaki memnuniyetin artırılması ve uzun dönemli aktif-pasif dengesinin
sürdürülebilir seviyelerde muhafaza edilmesinin sağlanmasıdır.
Basın mensuplarımızın, kimi zaman, gerçekleĢtirilen reformlara iliĢkin olarak mali etki analizi yapılıp yapılmadığına iliĢkin
sorularıyla karĢı karĢıya kalmaktayız. Buna çok kapsamlı bir etki analizi yaptığımızı ve münhasıran kamuoyuyla paylaĢtığımız cevabını
veriyorum. Söz konusu belge 2016 bütçesi ve 2016-2018 orta vadeli plandır.
Plan ve Bütçe Komisyonumuzun görüĢlerine sunduğumuz bu bütçe bir taraftan eylem planına aldığımız ve gerçekleĢtirdiğimiz
reformların mali etki analizini bize gösterirken diğer taraftan da mali dayanıklılık tespitine tabi tutulduğunu göstermektedi r. Bütçedeki
bir gider kalemi artıĢının baĢka bir gider azaltıcı tedbirle ya da gelir artırıcı tedbirlerle dengelenmemesi hâlinde bütçe açıklarında artıĢ
yaĢanması kaçınılmazdır. Hamdolsun ki maliye politikasındaki ihtiyatlı tutumumuz bütçe dengemizi bozmadan devam edebilmemize
imkân sağlamaktadır.
2010 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Peter Daimond, sosyal güvenlik reformlarını öncelikli olarak gerçekleĢtirmenin ve
ertelemeden gerçekleĢtirmenin önemini çok basit bir aktarım mekanizmasıyla ve örnekle aktarmaktadır. Bu görüĢe göre sosyal güvenlik
reformları bugünün kamu borç yükünü hemen etkilemezken uzun vadede kamunun borç yükünü azaltmaktadır. Diğer taraftan, ülkelerin
potansiyel büyüme oranlarını yakalayabilmeleri için altyapı yatırımlarını bugünden gerçekleĢtirmeleri ise hepimiz biliyoruz ki bir
zarurettir, ertelenmesi de pek mümkün değildir. Altyapı yatırımları ülkelerin kısa vadeli borç stoklarını artırırken uzun vadede altyapı
yatırımlarının bazılarının hem geri dönüĢlerinin olması -örneğin otoyol yatırımlarında geçiĢ ücretleriyle yatırımların kendini amorte
etmesi gibi- hem de yaratılan borçlanmanın çoğu zaman orta vadede geri ödenmesi nedeniyle uzun vadeli borç stoklarını olumsuz
etkilemediği ifade edilmektedir. Esas önemli olan unsur ise, bu tür yatırımların iĢ piyasası üzerine bugünden baĢlayan olumlu -iĢsizliği
de azaltarak- etkilerin görülmesi ve bu sebeple reel maliyetin daha düĢük olmasıdır.
Diğer taraftan, sosyal güvenlik reformları ise bugünden borç stokunu ve kamu maliyesini etkilemezken uzun vadeli finansman
dengesi üzerinde belirleyici olmaktadırlar.
ĠĢte bu nedenlerle, sosyal güvenlik reformlarını gecikmeden bir an önce gerçekleĢtirmenin bir ekonomik rasyonalitesi muhakkak
vardır. Türkiye'nin, AK PARTĠ Ġktidarı dönemindeki altyapı yatırım hamlesine ve sosyal güvenlik reformuna bu gözle bakıldığı zaman
2023-53 ve 71 hedeflerinin bir programlamanın parçası olduğu anlaĢılacaktır. Daha açık ifade edecek olursak, Türkiye'nin son
yıllardaki havalimanları, demir yolları , hastane, yol yatırımları Türkiye'nin potansiyel büyümesini yakalamasının önünü açmakta, diğer
taraftan, uzun dönemli dengeler için kamu açıkları üzerinde önemli paya sahip sosyal güvenlik sistemi on yıl önce reforma tabi
tutulmuĢtur. Diğer taraftan, iĢgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama katkısını artırmak
ve iĢsizlik sorununa kalıcı çözümler geliĢtirmek amacıyla hazırlanan ulusal istihdam stratejisi çerçevesinde ise 2023 itibarıyla iĢsizlik
oranını yüzde 5 seviyesine indirmeyi amaçlamaktayız. ĠĢsizliği kalıcı Ģekilde azaltmak için yapısal politikalara ağırlık vererek baĢta
genç, kadın, engelli ve uzun süreli iĢsizler olmak üzere, özel politika gerektiren iĢsizlerimizin kalıcı istihdamını sağlamak amacıyla
istihdam stratejimizi oluĢturduk. Yine bu süreçte AB ile ILO normlarına uygun ĠĢ Kanunu oluĢturulmuĢ, cumhuriyet tarihinde ilk kez
tüm çalıĢanları kapsayan müstakil bir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıran Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanunu çıkartılmıĢtır.
Benzer Ģekilde, ĠġKUR, istihdam piyasasının en önemli aktörü hâline getirilmiĢtir. Yurt içinde iĢe yerleĢtirme sayısı 2002‟den
bugüne kadar 7 katına çıkartılmıĢtır. Aralık 2015 itibarıyla 81 il müdürlüğümüz, 65 hizmet merkezimiz ve Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢma Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak oluĢturduğumuz 3.068 hizmet noktasında hizmet vermeye
devam edilmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında kademeli olarak yapılan iĢ ve meslek danıĢmanı alımları sonucunda 3.750 iĢ ve meslek
danıĢmanı ile Türkiye çapında istihdam piyasalarına hizmet etmektedir.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Ģimdi konuĢmamın ikinci bölümünde sizlere dağıtılmıĢ sunum üzerinden ilk önce dünya
ekonomisindeki geliĢmeleri ve istihdama etkisini anlattıktan sonra sırasıyla ülkemiz iĢgücü piyasasındaki geliĢmeler, istihdam, mesleki
yeterlilik, kayıt dıĢı istihdam, istihdamla mücadele, sosyal güvenlik, çalıĢma hayatı, iĢ sağlığı ve güvenliği, yurt dıĢı iĢçi hizmetlerini,
AB projeleri, kamu personeli, TODAĠ, ÇASGEM, Alo170 ve 2016 mali büyüklüklerimiz ana baĢlıklar olmak üzere Bakanlığımızın
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sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaĢmaya çalıĢacağım. Hedeflere ulaĢmak için çok çalıĢacağız ve baĢarımız ancak
heyetinizin destekleriyle mümkün olacaktır.
Çok kıymetli milletvekillerimiz, Plan ve Bütçemizin çok saygıdeğer üyeleri; Ģimdiki takibi sizin önünüzde bulunan sunumlarla
birlikte gerçekleĢtireceğiz.
Dünya ekonomisindeki geliĢmeler ve istihdama etkisi: Önünüzdeki 3 no.lu sunumdaki slaytta belirtildiği gibi 2009‟ da geliĢmiĢ
ülkelerdeki büyüme hızı eksi 3,4 olarak bir Ģekilde azalmıĢtır. Oysa 2014 1,8; 2015 artı 2; 2016 beklentisi ise 2,2 olarak
belirlenmektedir.
ERHAN USTA (Samsun) – Niye geliĢmiĢ ülkeler Sayın Bakan? Dünya verileri…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yine iĢsizlik oranları konusunda özellikle
Yunanistan, Fransa, Ġspanya ve ABD konusundaki birtakım iĢsizlik rakamlarını sizinle paylaĢacağım.
Yunanistan 2008 krizinde 7,7 iken 2014‟ te 26,5; 2015 Ekiminde ise 24,5.
Fransa 2008‟de 7,8 iken Ģu anda 10,1.
Ġspanya 2008‟ de 11,3 iken 2015‟ te 21,4.
ABD 2008 5,8; 2010 9,6; 2015‟ te ise yüzde 5.
Küresel olumsuzluklara rağmen, ülkemiz, ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansını önemli ölçüde devam
ettirmiĢtir. 2009‟ da küresel kriz sonrası yüzde 12,5‟ a yükselen iĢsizlik bugün yüzde 10,5 seviyelerinde devam etmektedir.
Ülkemiz iĢgücüne katılma oranındaki artıĢta tüm AB üye ülkelerini geride bırakmıĢtır. AB‟ ye üye 28 ülke 0,4 puan bir artıĢ
sergilemiĢken, Türkiye, bu süreç içerisinde biraz önce bahsettiğim 2007 ve 2014 yıllarındaki süreç içerisinde toplam 5 puan bir artıĢ
ortaya koymuĢtur. Türkiye AB‟ ye üye ve aday ülkeler arasında istihdam oranında en fazla artıĢ sağlayan üçüncü ülke olmuĢtur.
Avro bölgesine AB ve Türkiye‟ ye büyüme oranlarıyla ilgili baktığımızda ülkemizin son çeyrekte yüzde 4‟ lük bir büyümeye
ulaĢması ve özellikle avro bölgesinde 2015 ikinci çeyrekte bunun yüzde 1,5 olarak kıyaslanması elbette ki Avrupa Birliği genelinde
2015‟ te 1,9 olarak kıyaslanması da bir Ģekilde değerlendirilmesi gereken bir durumdur.
Türkiye'de iĢgücü piyasalarıyla ilgili geliĢmelere baktığımızda ise, özellikle Türkiye'de 2002 yılında 23 milyon 818 bin kiĢi
iĢgücü piyasasındadır. Oysa bu rakam 2015 yılı Ekim ayı itibarıyla 30 milyonun üzerine çıkmıĢtır. Yani 30 milyon 3 rakamı burada var
olan bir rakamdır. Yine, istihdam açısından 21 milyon 354 bin olan 2002‟deki rakam 26 milyon 856 bine çıkmıĢtır.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nüfus ne kadar olmuĢ Sayın Bakan? Nüfus hiç artmamıĢ.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Elbette ki Ģunu ifade etmek istiyorum ki:
Türkiye'de iĢgücü piyasasındaki geliĢmeler, özellikle iĢ gücüne katılım oranı yüzde 49,6‟dan yüzde 51,6‟ ya, istihdam oranı yüzde
44,4‟ ten yüzde 46,2‟ ye, iĢsizlik oranı ise yüzde 10,3 ile yüzde 10,5 arasında seyretmektedir. ĠĢ gücü ve istihdamdaki artıĢ özellikle ifade
etmek istiyorum ki, 23 milyon 818 binden 30 milyon 3‟ e -biraz önce- çıktığını bir taraftan iĢgücünde 7 milyon 95 bin, istihdamda ise
6,3 milyon artıĢ sağlandığını ve son on yılda önemli bir geliĢme ortaya koyduğunu da kaydetmek durumundayım.
ĠġKUR‟ un kurumsal kapasitesi artırılarak hizmet sunumunda etkin bir yapıya kavuĢturulmuĢtur. ĠġKUR‟ a kayıtlı iĢsizlerin iĢe
yerleĢtirilme oranı 2009‟da yüzde 7 iken 2014‟ te yüzde 25,5, dikkatinizi çekmek istiyorum, bu rakamla 2015‟ te yüzde 41,8‟ e kadar
baĢarılı bir Ģekilde ulaĢmıĢtır. ĠġKUR 2002-2015 arası açık iĢ sayıları karĢılaĢtırılması ise hakikaten Türkiye‟ nin istihdam alanında
geldiği nokta açısından önemli bir rakamı iĢaret etmektedir. 139 bin, 2002‟ de toplam açık iĢ sayıları, oysa 2015‟ te 2 milyon 30 bindir.
Burada Ģunu ifade etmek istiyorum: ĠġKUR, 2015 yılında 20.455 engellimizin istihdamına aracılık yapmıĢtır. Bu, özellikle gerek iĢ
gücü piyasamızın kapsamasının geniĢletilmesi… Ve 2015 yılında iĢe yerleĢtirilenlerin her 3 kiĢiden 1‟ isi, 260.848‟ i kadınlardan
oluĢmaktadır.
ĠġKUR, 2015 yılında 850 bin iĢ arayanı özel sektörde iĢe yerleĢtirmeyi hedeflemiĢ, memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki 2015
yıl sonu itibarıyla kendi koyduğu hedefi geçmiĢ ve 880.194 kiĢiyi iĢe yerleĢtirerek hedefini aĢmıĢtır. Yurt dıĢına iĢçi göndermeye de
aracılık eden ĠġKUR 2015 yılında toplam 31.960 kiĢiyi yurt dıĢına göndermiĢtir.
ĠĢsizlerimize geçici gelir desteği temini amacıyla toplum yararına programları uygulamaya devam ediyoruz. Toplum yararına
programlardan, 2007-2014 yılları arasında düzenlenen toplam 20.914 programdan 757.227 kiĢi yararlanmıĢ; 2015 yılında 9.596
program uygulanmıĢ, 234.941 vatandaĢımız katıldıkları programları tamamlamıĢtır. ĠġKUR‟ dan izin alarak faaliyetlerini sürdüren özel
istihdam büroları aracılığıyla 2004-2015 yılları arasında 255.901 kiĢi; 2015 yılında ise 13.702 kiĢi istihdam edilmiĢtir.
Ġstihdam-sosyal koruma iliĢkisinin güçlendirilmesi kapsamında tüm sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma vakıflarında 973 ĠġKUR
hizmet noktaları kurulmuĢtur. Takdir edersiniz ki sosyal koruma ve istihdam arasındaki iliĢkimiz Ulusal Ġstihdam Strateji‟ mizin en
önemli ayaklarından, en önemli noktalarından bir tanesidir. 2015 yılında 22 istihdam fuarı ve 115 kariyer günü gerçekleĢtirilmiĢtir.
"Her iĢsizin bir iĢ ve meslek danıĢmanı olacak" anlayıĢıyla, parolasıyla çıktığımız bu yolda iĢ arayanlarla iĢverenler arasında bir
köprü vazifesi görüyoruz. 2002‟de 3.750 iĢ ve meslek danıĢmanı ile geçmiĢe kıyasla çok daha etkin ve yaygın hizmet sunmaktadır.
2002‟de 40.744 iĢ ve meslek danıĢmanımızın iĢ yeri ziyareti sayısı 2015 yılında yaklaĢık 12 kat artarak 477.606 gibi bir rakama kadar
ulaĢmıĢtır.
ĠĢ ve meslek danıĢmanları tarafından 2015 yılında 163.795‟ i engelli vatandaĢlarımız olmak üzere 3 milyon 378 bin 449 bireysel
görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. 21.884 eğitim ve öğretim kurumu da ayrıca ziyaret edilmiĢtir.
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ĠġKUR‟ un Meslek Seçimine Destek dergisini her yıl 1 milyon öğrencimizle ve ailelerimizle paylaĢıyor, UyuĢturucu Ġle
Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında YeĢilay ile iĢ birliği ile personelimize eğitimler verilerek madde bağımlılarının iĢ gücü
piyasasına entegrasyonu yolunda destek oluĢturulmaktadır.
ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırmaları ĠPA ile düzenli olarak iĢgücü piyasası analizi yapıyoruz. Bu kapsamda, 2015 yılında
132.034 iĢ yeri ziyaret edilmiĢtir.
ĠġKUR‟ un aktif iĢ gücü programlarından, mesleki eğitim kurslarından, iĢbaĢı eğitim programlarından, giriĢimcilik eğitim
programlarından ve özel projelerden 2003 yılıyla 2015 yılı sonuna kadar 1 milyon 682 bin 890 kiĢi faydalanırken yaklaĢık 2,4 milyar
TL kaynak ayrılmıĢtır. ĠġKUR, mesleki eğitim kursları, iĢbaĢı eğitim programları, giriĢimcilik eğitim programları ve özel proje
uygulamalarına katılan kiĢi sayısını, bunu takdirlerinize sunuyorum: 2003 yılında 3.532 iken yine Ulusal Ġstihdam Stratejisi
çerçevesinde oluĢturduğumuz, istihdam ve eğitim bağlamında ortaya koyduğumuz politikalarla bu rakam sadece 2015 yılında 370.385
rakamına ulaĢmıĢtır. Ve yine Ģunu ifade etmek istiyorum: Bu konuda 600 milyon 945 bin liralık da 2015 yılında bir harcama ortaya
konulmuĢtur.
2003-2015 yılları arasında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 1 milyon 176 bin 492 kiĢi yararlanmıĢ ve yaklaĢık 1,7 milyar
TL kaynak; giriĢimcilik eğitim programlarından 2005-2015 yıllarında 170 bin kiĢi katılmıĢ, 46 milyon TL kaynak; iĢverenlerimize
hiçbir maliyeti olmayan ve bizim çıktıları itibarıyla da en önemli istihdam politikalarından birisi olarak nitelendirdiğimiz bugün
Avrupa‟ nın birçok geliĢmiĢ ülkelerinin de örnek aldığı özellikle iĢbaĢı eğitim programlarından 2009-2015 yıllarında toplam 336.314
kiĢi yararlandırılmıĢ ve yaklaĢık 625 milyon lira kaynak kullanılmıĢtır.
UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri bizim UMEM diye nitelendirdiğimiz Beceri‟ 10 Projesi ile 2011 yılından günümüze
kadar yaklaĢık 202 bin vatandaĢımızın meslek edinmelerine katkı sağlamıĢ ve -bu rakam da manidar ve önemlidir- yüzde 80'lere varan
bir istihdam oranı yakalanmıĢtır.
Engellilerimize kendi iĢlerini kurmaları kapsamında kuruluĢ ve iĢletme giderlerini de kapsayan 36 bin liraya kadar destek
verilmektedir. Bu destekten 2015 yılında 419 engelli vatandaĢımız yararlanmıĢtır.
Pasif iĢ gücü politikalarımız yani biraz önce bahsettiğim aktif iĢ gücü politikalarının yanı sıra pasif iĢ gücü politikaları
kapsamında, iĢini kaybedenlere iĢsizlik ödeneği, kısa çalıĢma ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iĢ kaybı tazminatı ödemeleri aracılığıyla da
destek verilmektedir.
ĠĢsizlik sigortası ödemelerinin baĢladığı 2002 yılı Mart ayından 2015 yılı sonuna kadar 4,3 milyon kiĢiye 10,6 milyar TL ödeme
yapılmıĢtır. Kısa çalıĢma ödeneği uygulamasının baĢladığı 2005 yılından 2015 yılı sonuna kadar 227.265 kiĢiye 210 milyon lira ödeme
yapılmıĢtır. Ücret Garanti Fonu kapsamında 2015 yılı sonuna kadar 59.157 kiĢiye yaklaĢık 125 milyon lira ödeme yapılmıĢtır. ĠĢ kaybı
tazminatı kapsamında 2002 yılından 2015 yılı sonuna kadar ÖzelleĢtirme Ġdaresinden aktarılan kaynak ile yaklaĢık 33 bin kiĢiye 216
milyon TL ödeme yapılmıĢtır. ĠġKUR, ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ nu etkin bir Ģekilde yönetmektedir. Bugünkü ĠĢsizlik Fonu oranımızı
söylemeden önce, ulaĢtığı rakamı söylemeden önce 2002‟de yaklaĢık 4 milyar 901 milyondan bugün 93 milyar 74 milyona ulaĢan bir
rakama kadar gelmiĢtir.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Bakan, ĠĢsizlik Sigortası Fonu hangi hükûmet döneminde?
BAġKAN – Sayın Usta, müsaade edin lütfen sunum bitsin sonra, sunumunu tamamlasın Sayın Bakan sonra soracaksınız zaten.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 2016 hedefimiz 103.279 toplam… Bu
2016 yılı hedefi olarak belirlenmiĢtir.
2023 hedeflerimiz doğrultusunda insan kaynağımızın mesleki yeterliliğe sahip olması için çalıĢıyoruz. ĠĢçi-iĢveren meslek
kuruluĢları ve sivil toplum örgütleriyle iĢ birliği içerisinde bugüne kadar toplam 759 meslek standardı hazırlanmıĢ, dün itibarıyla
611‟ di, dün Resmî Gazete‟ de 13 meslek standardı daha kabul edilmiĢ, yayınlanmıĢ; toplam 624 meslek standardıyla Resmî Gazete‟ de
yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Yine, 2009 Eylül-2015 Aralık döneminde 15.010‟ u tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlere iliĢkin mesleklerde olmak üzere toplam
31.494 kiĢi, bu da dün itibarıylaydı, dün yine Resmî Gazete‟ de yayınlamasıyla birlikte 33.990 bugün itibarıyla mesleki yeterlilik belgesi
verilmiĢtir. Bu da özellikle meslek, meslekleĢtirme ve beceriyle ulusal istihdam politikaları arasındaki iliĢkiyi anlatma açısından çok
önemli bir politika sonucudur.
Mesleki yeterlilik sürecinde uzmanlaĢmaya dönük attığımız adımlarla genç nüfusumuzun iĢ gücü piyasasında stratejik hâle
gelmesi en temel hedeflerimizden birisidir.
Bu esnada ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve Hükûmetimizin en önemli hedefi olarak ortaya koyduğumuz süreç
muhakkak ki kayıt dıĢı istihdamadır. Kayıt dıĢı istihdama kayıtsız kalmadığımızı ve 2002 yılında yüzde 52,14, tekraren ifade etmek
istiyorum, kayıt dıĢı istihdam konusunda 2002 yılında yüzde 52,14 olan oranımız bugün 2015 Ekim itibarıyla sürekli azalan bir ivme
ortaya koymakta ve yüzde 33,61‟e varmıĢtır. ġunu tekraren söylüyorum: Kayıt dıĢı istihdamla mücadele kapsamında 2008 Mayıs-2015
Aralık döneminde toplam 2 milyon 97.921 çalıĢanla 160.133 iĢ yerinin kayıt dıĢı olduğu tespit edilip bunlar kayıt altına alınmıĢlardır.
Bu konuda ne kadar bir disiplin içerisinde olduğumuz ve titiz bir çalıĢma gösterdiğimiz de aĢikârdır.
Denetim, rehberlik ve kayıt dıĢı istihdamla mücadele faaliyetleri 1.543 müfettiĢ ve 1.285 sosyal güvenlik denetmeni eliyle
yürütülmektedir. Rehberlik ve denetleme faaliyetlerinden birkaç rakamı huzurunuzda sunmak istiyorum: Denetlenen iĢ yeri sayısı
toplam 82.106, bunlar 2015 rakamlarıdır. Kaçak tespit edilen iĢ yeri sayısı 9.047, denetlenen sigortalı sayısı 2 milyon 861 bin 150, sahte
iĢ yeri sayısı 1.897, kayıt dıĢı sigortalı sayısı 38.261, tespit edilen sahte sigortalı sayısı 65.297, incelenen iĢ kazası sayısı 7.324 ve
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incelenen hastane sayısı 233. Hastalıkta sağlıkta, gençlikte yaĢlılıkta tüm Türkiye'nin güvencesi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunu
milletimizin hizmetine sunmak en temel görevlerimizden bir tanesidir. Sosyal güvenlik reformuyla nüfusumuzun yüzde 98‟ ini sosyal
güvenlik Ģemsiyesi altına aldık. Hastane kapılarından geri dönüĢleri bitirdik. VatandaĢlarımızın sadece kimlik belgeleriyle tüm sağlık
kuruluĢlarından hizmet almalarını sağladık. Eczane kuyruklarına son verdik, ilaca eriĢimi kolaylaĢtırdık. Malullük Ģartlarını
kolaylaĢtırdık. 18 yaĢ altındaki bütün çocukların ücretsiz sağlık yardımlarından yararlanmasını sağladık. Sosyal güvenlikte büyük bir
devrim gerçekleĢtirdik. Genel sağlık sigortasıyla bugün, Amerika‟ nın, Avrupa‟ nın geliĢmiĢ ülkelerin yapamadığı çok önemli bir adımı
sosyal güvenlik sistemimizde ve bütün paydaĢlarımızda gerçekleĢtirmenin onuruyla karĢınızdayız. Özellikle vatandaĢlarımızın sağlık
hizmetlerine eĢit Ģartlarda ulaĢmasını sağladık.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015 yılı sonu itibarıyla gelirleri 220 milyar 102 milyon lira, giderleri 231 milyar 546 milyon lira,
açığı ise 11 milyar 444 milyon lira olarak gerçekleĢmiĢtir. 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin 265 milyar 113 milyon TL,
giderlerinin 276 milyar 422 milyon TL, finansman açığının ise 11 milyar 309 milyon TL olarak gerçekleĢmesi beklenmektedir.
Toplam prim gelirlerinin emeklilik ve sağlık giderlerini karĢılama oranı 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 71,6 ve yüzde
75,4 olarak gerçekleĢmiĢtir. Buradaki rakamı da huzurunuzda takdirlerinize sunuyorum. Özellikle 2014 ve 2015 arasında eğer toplam
prim gelirlerinin harcamalara olan emeklilik ve sağlık gelirlerine oranının yüzde 71‟ lerden yüzde 75‟ lere çıkması, bu dönem i çerisinde
ortaya konulan disiplinin ve ortaya konulan çalıĢmanın ne kadar da tutarlı olduğunun en önemli delilidir. Bu oranın 2016 yılında yine
artarak devam etmesi ve yüzde 77,1 oranına gelmesi bizim öngörülerimiz arasında bulunmaktadır.
SGK mali durum, bütçe, gelir-gider ve açık kavramlarla ilgili biraz önce değerlendirmelerimi ortaya koydum ama her birimizin
daha iyi incelemesi kaydıyla 43 no.lu slaytta çok net bir Ģekilde ortaya konulmuĢ olan toplam rakamlar belirlenmektedir.
Burada önemli bir rakamı daha sizinle paylaĢmak istiyorum: SGK açığının SGK bütçesine oranı 2002 yılında -bunun da altını
çizerek söylüyorum- yüzde 28,46 iken; bu oran 2015 yılında yüzde 4,94‟ e düĢürülmüĢtür. SGK açığının gayrisafi millî hasılaya oranı
yani birincisi bütçe içerisindeki oranı yüzde 28‟ lerden yüzde 4,94‟e, ikincisi ise gayrisafi millî hasılaya oranı yüzde 2,27‟ den 0,51‟ e…
Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu ise, sosyal güvenlik reformunun rakamlarımıza ve sosyal güvenlik sistemimize nasıl da
pozitif yansıdığıdır. Yani, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 seviyesinde ve hatta 2009‟ a kadar sosyal güvenlik reformunda 2,27‟den
3‟ lere kadar olan yükselme sosyal güvenlik reformunun ortaya koyduğu onlu politikalarla birlikte ciddi bir Ģekilde 0,58 rakamına kadar
düĢmüĢ, inĢallah, 0,51 rakamıyla birlikte 2016 yılında ciddi bir iyileĢmeyi de sağlayabilecek ölçüdedir. Bütün bunların yanı sıra mali
açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi hedefine hızlı bir Ģekilde ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum.
Yine, biraz önce, özellikle prim gelirleri, emekli aylıkları ve sağlık giderleriyle ilgili verdiğim rakamlar 48 no.lu slaytta açık bir
Ģekilde ifade edilmektedir.
En önemli meselelerden bir tanesi ise, bu konuda hepimizin üzerinde durmak zorunda olduğumuz, özellikle Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun, özellikle ekonomi yönetimimizin takip etmek zorunda olduğu, gelecek nesillerimiz için de her birimiz açısından
önemli olan aktif-pasif sigortalı sayısıdır. Elbette ki, aktif sigortalı sayısı 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken, 2015 yılı Kasım ayı
itibarıyla 20 milyon 778 bine ulaĢmıĢtır. Pasif sigortalı sayısı ise dosya bazında 2002 yılında 5 milyon 888 bin iken 2015 yılı Kasım
ayında 10 milyon 660 bine ulaĢmıĢtır. Buradaki rakam da aslında sosyal güvenlik reformuna ne kadar ihtiyacı olduğunun ve bu sosyal
güvenlik reformunun ne kadar sürdürülebilir olmak zorunda olduğunun en temel delillerinden birisidir. Rakamlar ortadadır ve nettir.
Yani özellikle 4/A‟ lılarla ilgili söylemek istiyorum, 2002‟deki aktif-pasif oranı 1,93 iken yani 1990 yılı sonrası oluĢturulan erken
emeklilik sisteminin sonuçları henüz sisteme yansımamıĢken, bir Ģekilde daha fazla yükselmeyi, aradaki yıllarda görüyor ve ciddi bir
Ģekilde düĢmeyi net bir Ģekilde görüyor ama 2008-2009 yıllarından sonra da aktif-pasif oranındaki yükselmeyi de net bir Ģekilde
buradan, yani 50‟ nci grafikten okuyabilme Ģansına sahip olabiliyoruz. 2002‟ de 1,93; 2009‟da 1,96; 2015 Kasımda da 2,31 ve
ortalamada toplamda 2,04. Dikkat ederseniz, 2009 Kasımda 1,78 yani aktif-pasif oranını bozucu bir dengeden, bugün aktif-pasif oranını
yükseltici bir dengeye, ki belki de sosyal güvenlik sistemimizin geleceği açısından, gelecek nesillerimiz açısından önümüzdeki elli
yıllara, yüz yıllara sirayet edebilecek en temel oranlardan bir tanesi ve bir akreditasyon oranı olarak, kritik bir oran olarak burada
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun çalıĢanlarına, bu reformu gerçekleĢtirenlere, bu reformu ortaya koyanlara tekrar huzurunuzda
teĢekkür ediyor ve gelecek nesillerle ilgili ortaya atmıĢ oldukları bu olumlu adımın ve davranıĢın da önümüzdeki dönemlerde bütün
siyasi hükûmetler tarafından devam ettirilmesini de Türkiye'nin geleceği açısından ve sosyal güvenlik sistemi açısından önemli
olduğunun bir kez daha altını çizmeyi önemli görüyorum.
Emeklilerimizi esnafa ezdirmediğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle 2002 Aralık ayında 257 lira alan bir SSK iĢçisi yüzde
402,6 artıĢla bugün 1.292 lira almaktadır. Yine -bu da 52 no.lu slaytta vardır, bütün rakamları tek tek söyleyip zamanınızı almak istiyor
değilim- Tarım SSK‟ lı 216 lira alırken 2002 Aralıkta bugün yüzde 484 bir artıĢla 1.263 lira almaktadır. BAĞ-KUR‟ lu esnaf 148 lira
almaktayken 2002 Aralık ayında yüzde 678,2 artıĢla bugün 1.157 lira almaktadır. Yine, Emekli Sandığı emeklimiz 376 lira 2002 Aralık
ayında alırken yüzde 329,7 artıĢla bugün 1.618 lira almaktadır. Enflasyona ezdirmediğimiz, her bir kesimde enflasyonun çok üzerinde
reel artıĢlarla bunları sağladığımız da rakamlarda net bir Ģekilde ifade edilmektedir.
Emeklilerimize bu yıl, 2016 yılında yine -burada ortaya konulan takdirle birlikte- 1.200 lira seyyanen zam verilmesini de
Hükûmet olarak sağlamıĢ bulunmaktayız. Hizmetlerimizi vatandaĢlarımızın ayağına kadar götürdük. 408 sosyal güvelik merkezi, 35
sağlık sosyal güvenlik merkezi, 82 adet mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi olmak üzere toplam 525 sosyal güvenlik merkezi ve 17
mobil sosyal güvenlik merkeziyle vatandaĢlarımızın hizmetindeyiz.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 19

Yine, sigorta prim teĢviklerinde 2004 yılından 2015 yılı Kasım ayı sonuna kadar 57 milyar 739 milyon TL kaynak ayırdığımızı
bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Tüm vatandaĢlarımızın özel sağlık sunucularından da hizmet alımının yolunu açtık.
Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamaları ilaçta özellikle 2015 yılında 18 milyar 895 milyon, tedavide 39 milyar 557 milyon, devlet
hastanelerine ödememiz 23 milyar 858 milyon, üniversite hastanelerine ödememiz 7 milyar 87 milyon, özel hastanelere ödememiz 8
milyar 617 milyon ve toplam 59 milyar 411 milyon civarında 2015 yılında ödeme gerçekleĢtirdik.
2016 bütçemiz ise, ilaç 21 milyar 406 milyon, reçete bedeli 150 milyon, tedavi 43 milyar 635 milyon, devlet hastanesi ödemesi
27 milyar, üniversite hastaneleri 7 milyar 580 milyon, özel hastaneler 9 milyar, diğer sağlık giderleri ise 876 milyon yani 59 milyar 411
milyondan 66 milyar 67 milyona toplam Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamalarını bütün unsurlarıyla beraber çıkarmayı ve
bununla beraber 2016 yılını tamamlamayı öngörüyoruz.
ÇalıĢma hayatının kronikleĢmiĢ sorunlarına yenilikçi çözümler üretiyoruz. Bir baĢka konuya geçiyoruz. Özellikle çalıĢma
hayatıyla ilgili alt iĢveren konusunda önemli düzenlemelere imza attık. 6552 sayılı Kanun‟ la özellikle kamuda çalıĢan alt iĢveren
iĢçilerimizin özlük hakları yasal güvenceye kavuĢturulmuĢtur. Alt iĢveren iĢçilerimizin kıdem tazminatı, yıllık izin kullanımları,
ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesi sağlanmıĢ, yapacakları toplu iĢ sözleĢmelerinden kaynaklanan ücret farklarının idare
tarafından ödeneceği hükme bağlanmıĢtır. ÇalıĢan anneler, hem çocuklarına zaman ayıracak hem de çalıĢmaya devam edecek.
Tekraren Plan ve Bütçe Komisyonuna teĢekkür ediyorum çünkü bu oluĢturulan kanunla bu önerimiz buradan kabul görmüĢ ve
geçen günlerde Sayın CumhurbaĢkanımızın onayıyla Resmî Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ ve Türkiye‟ de belki de çok
önemli ve beklenen bir kanun daha vatandaĢımızla, annelerimizle, özellikle bu kanunu bekleyenlerle buluĢturulmuĢtur.
Burada Plan ve Bütçe Komisyonu bu kanunun tüm detaylarını haiz olduğu için birkaç cümleyle müsaade ederseniz burayı
geçmek isterim çünkü bunu hep beraber tartıĢtık, konuĢtuk, üzerinde değerlendirmeler yaptık.
Özellikle kadın iĢçilerin kullandıkları analık izni sonrasında ilk çocuk için 60 gün, 2‟ nci çocuk için 120 gün, 3‟üncü çocuk için
de 180 gün süreyle günlük çalıĢma süresinin yarısına kadar azaltabilme imkânı tanınmıĢtır. Bu, aynı zamanda 6 yaĢına kadar, çocuğun
okula baĢlayacağı süreye kadar devam ettirilecektir. Bunun ebeveyn için de mümkün olduğu ve ebeveyn için de oluĢması aslında
çalıĢma hayatımızın hangi noktaya kadar getirildiğinin en önemli sonuçlarından birisi olarak ortada durmaktadır.
Sendikal hayat, sendikal hayatla ilgili de toplu görüĢmeden toplu sözleĢmeye geçilmesi ve kamu görevlilerimize toplu sözleĢme
hakkı verilmesi de geçtiğimiz dönemlerde attığımız devrim niteliğinde en önemli adımlardan bir tanesidir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu‟na göre 175 kamu görevlileri sendikası ve 10 konfederasyon faaliyet göstermektedir.
SendikalaĢma oranı yüzde 71‟ dir yani 2 milyon 354 bin 314 kamu görevlisinin toplam 1 milyon 679 bin 028‟ i bugün kamu görevlisi
sendikalarına üye olarak bulunmaktadır.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu‟ na göre, 226 iĢçi ve iĢveren sendikası, 4 iĢçi ve 1 iĢveren konfederasyonu
faaliyet göstermektedir, sendikalaĢma oranı yüzde 12‟ dir. 12 milyon 663 bin 783 yani sendikalı olabilecek iĢ gücü sayımızdır bu.
Toplam 1 milyon 514 bin 53 üye sayısı vardır.
Burada bir değerlendirmeyi de söylemek istiyorum: Dün ziyaret ettiğim ve kongresinde olmak istediğim Devrimci ĠĢçi
Sendikaları Konfederasyonunun, 2013 yılında baskı olarak ortaya konulan ve değerlendirilen cümleleri parantez içine alarak
söylüyorum, bugünkü üye sayısı 144 bindir yani 2013‟ te çok baskı ortaya koyuldu -son üç yılda- bugün bu 144 bine gelmiĢ değildir.
Sendikal hayatın her birine eĢit bir Ģekilde davranılmaktadır ve 100 binden 144 bine çıkmıĢ bir kapasite 2013 yılından bugüne kadar
oluĢturulmuĢtur.
Sendika üyeliğinde e-devlet sistemine geçilerek iĢçilerimizin sendika üyelik iĢlemlerinin kolaylaĢtırılması hem iĢ gücü
sendikalarımız açısından hem iĢ gücümüz açısından, iĢçimiz açısından hem de iĢ yerleri açısından yıllardan beri istenen ama bir türlü
gerçekleĢtirilmeyen, adım atılan dönüĢümlerden bir tanesidir. Bu arada, asgari ücrette yaĢ ayrımına da son verdik.
Bir konuyu daha ifade etmek istiyorum: Yine 1 Kasım seçimlerinden önce vatandaĢlarımıza söz verdiğimiz 1.300 liralık asgari
ücreti de yine sosyal paydaĢlarımızla sosyal diyalog ortamında bir araya gelerek gerçekleĢtirmenin huzuruyla beraber sizin
önünüzdeyiz. Bin liradan 1.300 liraya çıkmıĢ bir asgari ücret konusunda da bu konuyu gerçekleĢtiren bir Hükûmet olmanın onuruyla
buradayız. 2002 yılında 184,25 lira olduğunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Yabancı çalıĢma izinleri: Türkiye, geliĢen ekonomisi ve istihdam imkânlarıyla, uluslararası iĢ gücünün dolaĢımı açısından
kaynak ülkeden hedef ülke konumuna gelmiĢtir yani Türkiye, artık sadece iĢ gücü transfer edilen, ucuz iĢ gücü transfer edilen bir ülke
değil, çalıĢma standartları açısından yabancıların da gelip çalıĢtığı bir ülke konumuna gelmiĢtir. Bunun da rakamları çok açıktır.
2011‟de sadece izin baĢvurusu 20.677, izin 17.467; 2015 baĢvuru 75.041, izin 64.563. Bu, çalıĢma hayatımızın, standartlarımızın, bu
demokrasimizin, hukukumuzun aslında ne kadar da dünya ülkeleriyle paralel bir Ģekilde yürüdüğünün en önemli ispatlarından bir
tanesidir.
Geçici koruma sağlanan yabancıların yasal bir biçimde çalıĢma hayatına katılmalarına imkân sağladık. Buradaki ifadelerimizin
de Suriye‟ den gelmiĢ kardeĢlerimizle ilgili olduğu açık ve nettir ve yaklaĢık bugün 2 milyon 500 binin üzerine çıktığı, tahmini
oranlarımıza göre çalıĢma çağındakilerin 1 milyon 200 bin civarında olduğu ve bunların içerisinden de yaklaĢık 300 bin-350 bin
civarındakinin çalıĢabileceğini öngördüğümüz ama her birinin çalıĢma izninin yine yaptığımız, özellikle Bakanlar Kurulumuzun ortaya
koyduğu bir kararla her birinin ÇalıĢma Bakanlığınca beraber gerçekleĢtirilebileceği ve izninin oradan verilebileceği bir durumu da
sizinle paylaĢmak istiyorum.
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ĠĢ sağlığı ve güvenliğinde yeni dönem: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) Haziran 2012. Bu da Türkiye‟ de çalıĢma
hayatının yüz akı ve bizim geliĢmiĢlik perspektifimizin en önemli kademelerinden bir tanesidir ve münhasır bir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu 6331‟ le çıkmıĢ bulunmaktadır.
Yine ifade etmek istiyorum, sadece bunu çıkarmakla bırakmayıp, bunun tüm parametrelerini, tüm dayanaklarını ve tüm
araçsallarını iĢ hayatında ve çalıĢma hayatında ortaya koymaya devam ediyoruz ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin sayısını da bu
sebeple 2.096‟ ya kadar ulaĢtırmıĢ durumdayız.
A sınıfı iĢ güvenliği uzman belgesi yani ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve Ġzleme Programı‟ yla tanımlı bu konudaki
profesyonel belge sayılarından A sınıfı 15.415, B sınıfı 8.787, C sınıfı 67.410, toplam uzman sayısı 91.612. Yine en önemli unsurlardan
bir tanesi, iĢ yeri hekimliği belge sayısı da 28.810, toplam profesyonel belge sayısı 120.422. Bunu da sadece biz gerçekleĢtirmiyoruz,
akredite ettiğimiz kuruluĢlar vasıtasıyla da bunu sağlamaya çalıĢıyoruz.
Aynı zamanda iĢ sağlığı ve güvenliği ve kayıt dıĢı özellikle 2016 yılında yine üzerinde duracağımız, yoğunlukla üzerinde
duracağımız alanlardan bir tanesidir ama gelecek nesillerimize eğitimlerinde ve öğretimlerinde bu farkındalığı anlatmak bizim
politikalarımızın baĢında gelmektedir ve yine yurt dıĢı iĢçi hizmetleri… Yurt dıĢında bulunan vatandaĢlarımızın da her zaman yanında
olduğumuzu, 29 ülkede 57 adet yurt dıĢı teĢkilatı birimiyle vatandaĢlarımızın hizmetinde olduğumuzu, her yıl ortalama 400 bin
vatandaĢımıza da yurt dıĢında ulaĢtığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının ana bileĢenlerinden biri olan Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
Operasyonel Programı‟ nı baĢarılı bir Ģekilde yürütüyoruz ve bu konuda IPA kapsamında Avrupa Birliği ve Ülkemiz ortak katkısıyla
yürütülen Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde 509 milyon avroluk fon tahsis edilmiĢ ve
gerçekleĢtirilen projelerle yaklaĢık 700 bin vatandaĢımıza ulaĢılmıĢtır. Bu konuda arkadaĢlarımızı tebrik edeceğimiz, Bakanlığımızı
tebrik edeceğimiz bir rakam da bu 509 milyon avro aslında toplam bize tahsis edilenin yüzde 92‟ sidir ki “ yüzde 92” rakamı burada bu
konuda ne kadar tespit edilen ne kadar olumlu ve ne kadar sahayı yansıtabilen projelerin bir Ģekilde oluĢtuğudur. Hem proje ortaya
koyanlara hem bu projelerin uygunluğunu veren tüm arkadaĢlarımı huzurunuzda tekraren kutlamak istiyorum.
2012 yılından bu yana, Bakanlığımız, genç istihdamının desteklenmesi, mesleki eğitimin niteliğinin geliĢtirilmesi, kız
çocuklarının okula devam oranlarının artırılması, kayıtlı istihdamın teĢviki, hayat boyu öğrenme imkânlarının geliĢtirilmesi,
dezavantajlı kiĢilerin iĢ gücü piyasasına katılımı ve toplumsal entegrasyonu konularında birçok hibe programını baĢarıyla
gerçekleĢtirmiĢtir.
ġimdi bir baĢka konuya geçiyoruz. Kamuda nitelikli personel istihdamına önem veriyoruz. 2016 yılında yaklaĢık 97 bin kamu
görevlisi ataması gerçekleĢtirilecektir. Sadece Ģu rakamları vereyim ama 81‟ inci slaytta yani size sunduğumuz sunumun 81‟ inci
sayfasında tüm detaylar net bir Ģekilde vardır. Memur (657) 2 milyon 489 bin 668, hâkim ve savcılar 15.915, öğretim elemanları
126.168, sözleĢmeli personel 107.110.
Bugün toplam kamu personelinin statülere göre dağılımını okuyorum: Sürekli iĢçi 251.766, geçici iĢçi 22.742, 657 4/C geçici
personel 23.220, kapsam dıĢı personel 3.580, askerî personel 237.040, banka personeli 61.877; toplam 3 milyon 339 bin 086 kamu
personelimiz bulunmaktadır.
2002 yılı ile 2015 yılları arasında bazı mesleklerin sayısal değiĢimi: Bu da Ģunun için önemlidir: Bu, özellikle Plan ve Bütçe
Komisyonunu da sürekli olarak tanık olduğu, Türkiye‟ nin öncelik verdiği politikaların devlet personelinde neye yansıdığının tam olarak
karĢılığı odur. Öğretmen 516.242‟ den 893.792‟ ye kadar çıkmıĢ, hemĢiremiz 38.633‟ ten 117.894‟ e kadar yükselmiĢ ve hâkim ve
savcımız da 7.822‟den 15.915‟ e, polis memurumuz da 155.235‟ ten 239.954‟ e kadar yükselmiĢtir. 11.863‟ ten uzman tabibimiz 34.684
rakamına yükselmiĢtir. Evet, kamuda istihdamda engelleri kaldırdık, evet, 2002 yılından 2015 yılına kadar kamu kurumlarında
istihdam edilen engelli memur sayısı, bu da bizim ulusal istihdam stratejimizin en önemli ayaklarından bir tanesidir. Yani kadın, çocuk
ve engelli özel politika gerektiren gruplara yönelik atacağımız adımlar burada da 5.777 2002‟ ye kadar, bugün 43.959 2015 yılına kadar
toplam engellimizi kamuyla buluĢturduk. Sosyal hizmet kurumlarından yararlanan çocuklarımızın 1.877‟ sini kamuda iĢe yerleĢtirdik.
Memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Kamu görevlileri ve emekli aylıklarının 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ilk altı
ayda yüzde 6, ikinci altı ayda ise yüzde 5, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ise ilk altı ayda yüzde 3, ikinci altı ayda ise
yüzde 4 oranında artacağını kamu görevlilerimizle birlikte ve onların sendikal örgütlenmeleriyle birlikte paylaĢmanın burada huzuru
içerisindeyiz. ġunu ifade etmek istiyorum: Memur maaĢları 2002‟de en düĢük 392 ve 578, 2016 ise devlet memurunun 2.365 ve 2.806.
Burada da hangi noktaya geldiğimiz bir Ģekilde rakamlarla belirlenmektedir.
Modern Enderun: Türkiye Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü. Evet, bizim çok önem verdiğimiz ve ortaya koymuĢ olduğu
çalıĢmalarla da uzun yıllardan beri Türkiye‟ de çok önemli alanlarda hizmet veren ciddi bir enstitümüz. Evet, burada kısa süreli eğitim
programları ve katılımcı sayılarıyla ilgili bir bilgi sunmak istiyorum. Bahsettiğim bu programlardan bugüne kadar 5.115 yüksek lisans
ve doktora öğrencisi mezun olmuĢtur, 2015‟ te ise rakam 10.743‟ tür, toplam ise 45.169 katılımcı sayısı ve toplam 158 semineri 2015‟ te,
toplam tüm yıllarda 981 seminerle birlikte de çok önemli bir görevi TODAĠE çok yetkin bir Ģekilde devam ettirmektedir. ÇalıĢma
hayatına yönelik…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bakan, verdiğim ek süre de bitti, bir beĢ dakika ilave süre veriyorum, lütfen toparlayınız.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sayın BaĢkan, herhâlde beĢ veya yedi
dakikada bitecektir, öyle zannediyorum, bitti çünkü.
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Çok teĢekkür ediyorum.
ÇalıĢma hayatına yönelik eğitimlerle kurumsal ve bireysel geliĢime katkı sunuyoruz. ÇASGEM‟ de 2015 yıl sonu itibarıyla
çalıĢma hayatı ile iĢ sağlığı ve güvenliği konularında toplam 273 eğitim programı düzenlenmiĢ, düzenlenen bu eğitimlere 15.352 kiĢi
katılmıĢtır. VatandaĢlarımızla sürekli iletiĢim hâlinde bulunduğumuz Alo 170, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın konu
baĢlıklarından bir tanesidir. Vereceğim rakam aslında sadece demokrasinin, sadece çalıĢma hayatının kendi bulunduğu kriter değil
bunun toplumun bütün hayata yaygınlaĢtırıldığının çok önemli delillerinden ve ispatlarından birisidir yani cevap verme sorumluluğu,
millete karĢı sorumlu olma yükümlülüğü en önemli ifadelerden bir tanesidir. Bugün Alo 170‟ te ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik ĠletiĢim
Merkezinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar Kasım 2010‟dan bugüne kadar, 34 milyon 426 bin 355 çağrı karĢılanmıĢtır. Bu, çok önemli
bir rakamdır ve buradaki titizliğimizi ve kriterlerimizi aynı ölçüde devam ettirmek istiyoruz.
Yeni ufuklara doğru hedeflerimiz: ĠġKUR aracılığıyla 2016 yılında 2 milyon 350 bin açık iĢ toplamayı, 1 milyon iĢ arayanı özel
sektörde iĢe yerleĢtirmeyi hedefliyoruz. Yani 880 bin rakamımızı 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Kayıt dıĢıyla mücadele
kapsamında denetlenen iĢ yeri sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 yükseltilecektir. Kamu yönetiminin etkinlik ve
verimliliğinin artırılması için kamu personel reformu çalıĢmaları baĢlatılacaktır. ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması, önleyici
bir yaklaĢımla iĢ güvenliği kültürünün oluĢturulması amacıyla bilinçlendirme, denetim ve rehberlik hizmetleri aralıksız devam
edecektir. “ ĠĢte güven, iĢte güvence” baĢlığıyla oluĢturduğumuz çalıĢma hayatında ve iĢ gücü piyasasında güvenceli esneklik
sağlanması için gerekli hazırlıklar tamamlanacaktır. 2016-2018 orta vadeli program doğrultusunda 2018 yılında istihdam oranını yüzde
47,4‟ e. iĢ gücüne katılma oranını yüzde 52,4‟ e yükseltmeyi, tarım dıĢında ilave 2 milyon 365 bin kiĢilik istihdam oluĢturmayı
hedeflemekteyiz. Biraz önce bahsettiğim, çokça zikrettiğim Ulusal Ġstihdam Stratejimiz çerçevesinde eğitim-istihdam iliĢkisini
güçlendirmek, iĢ gücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve
istihdam ve sosyal koruma iliĢkisinin güçlendirilmesi temel hedeflerimizdendir.
ĠĢsizlik oranını yüzde 5‟ e 2023, istihdam oranını yüzde 55‟ e 2023, tarım dıĢı sektörde kayıt dıĢı istihdam oranını yüzde 15‟ in
altına düĢürmeyi 2023, kadınların iĢ gücüne katılma oranını yüzde 41‟ e çıkarmayı hedefliyoruz 2023.
2016 yılı mali büyüklükleri: Bakanlığımızın 2016 yılı toplam bütçesi 38 milyar 389 milyon 157 bin TL‟ dir Bakanlığımız merkez
ve yurt dıĢı teĢkilatı toplam harcamaları için 281 milyon 853 bin TL ödenek talep edilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığına
Bakanlık bütçesinden SGK finansman açığı için 11 milyar 308 milyon 977 bin TL, iĢveren prim indirimi için 13 milyar 40 milyon 754
bin TL, sandıklara iliĢkin teĢvik ödemeleri için 342 milyon 328 bin TL, iĢverene asgari ücret desteği için 9 milyar 475 milyon TL.
Burada bir parantez açmak istiyorum Sayın BaĢkan, burada yapmıĢ olduğumuz etki analizlerinde biliyorsunuz 11,4 milyona asgari
ücretin iĢveren desteğini söyledik yani “ Niye burada 9 milyar 475 milyon TL?” derseniz, Ģundan: MahsuplaĢma mart ayından
baĢlayacağı için önümüzdeki yıla devredecek, önümüzdeki yıla devredeceği için bu bütçede ancak 9 milyar 475 milyon TL‟ sini
huzurlarınıza getirdik. “ 1,9 milyar TL‟ lik kısmı 2017 yılının ikinci ayına yansımaktadır.” diye bir not da arkadaĢlarımdan geldi.
Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğüne: Cari transferler için 321 milyon 356 bin TL, sermaye transferi için 85 milyon 975 bin
TL, ĠĢsizlik Sigortası Fonu Hazine Prim Katkısı için 3 milyar 517 milyon 592 bin TL olmak üzere toplam 3 milyar 924 milyon 923 bin
TL.
Merkezî yönetim bütçesi içinde yer alan Bakanlığımıza bağlı kurumların bütçe büyüklükleri aĢağıdaki Ģekildedir:
Devlet Personel BaĢkanlığı:
Gider Bütçesi 29 milyon 753 bin TL, Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü; Cari transfer 13 milyon 108 bin TL,
sermaye transferi 2 milyon 214 bin TL. Gider Bütçesi 16 milyon 742 bin TL, Gelir Bütçesi 16 milyon 742 bin TL.
Mesleki Yeterlilik Kurumu:
Gider Bütçesi 16 milyon 498 bin TL, Gelir Bütçesi ise 13 milyon 498 bin TL.
Merkezî Yönetim Bütçesi içerisinde Bakanlığımız bütçe büyüklüklerinde gösterilmeyen ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluĢlara ait mali büyüklükler: Toplam büyüklük Merkezî Yönetim Bütçesinin 344 milyon 846 bin lira.
Bakanlık Merkez ve YurtdıĢı TeĢkilatı 281 milyon 853 bin. Devlet Personel BaĢkanlığı 29 milyon 753 bin. Türkiye ve Orta Doğu
Amme idaresi Enstitüsü 16 milyon 742 bin. Mesleki Yeterlilik Kurumu 16 milyon 498 bin.
Merkezî Yönetim Bütçesine Dâhil Olmayanlar, yani bizim Ģu anda Sosyal Güvenlik Kurumu gibi, Türkiye ĠĢ Kurumu gibi,
Amele Birliği gibi 282 milyar 393 milyon 325 bin. Bizim merkezî yönetim bütçesine dâhil olmayanlar. Sosyal Güvenlik Kurumunun
276 milyon 422 milyon. Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü (ĠĢsizlik Sigortası Fon Bütçesi hariç) 5 milyar 825 milyon 400 bin.
Amele Birliği Biriktirme ve YardımlaĢma Sandığı 145 milyon 925 bin. Genel toplam 282 milyar 738 bin 171.
Öncelikle, Sayın BaĢkan, hem dinleme sabrı gösterdiğiniz için hem Ģahsım adına hem burada bulunan ve bu çalıĢmaları
gerçekleĢtiren mesai arkadaĢlarım adına teĢekkür ediyorum. ĠnĢallah bu bütçemiz ve bu bütçemiz çerçevesinde, 2016 yılında
hedeflediğimiz çalıĢmalara ulaĢacak, çalıĢma hayatı içerisinde ortaya koyduğumuz stratejileri gerçekleĢtirebilecek ve 2017 yılında
Allah nasip eder de buraya gelirsek veya buraya ÇalıĢma Bakanlığı geldiğinde, bunları çok büyük bir anlam içerisinde anlatma
kabiliyetine sahip olabileceğiz.
KonuĢmanın baĢında, dün, Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonuna yaptığımız ziyaret ve bu ziyaret çerçevesinde
gerçekleĢtirilen olaylar ve değerlendirmeler, çok tabiidir ki, burada ortaya konuldu ve birtakım değerlendirmeler de yapıldı.
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Burada Ģahsımla ilgili söylenen sözü kabul etmiyor ve bunun hem nezaket sınırları içerisinde olmadığını belirtiyor hem de
inĢallah yakın bir dönem içerisinde ilgili milletvekili arkadaĢımızın hem bu ülkenin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak hem de
bu ülkenin bir ferdi olarak özür dilemesini bekliyorum.
Ġkincisi: Ben, oraya, Ģahsi bir değerlendirme için veya bir siyasal aktivasyon için gitmiĢ değilim, sorumlu olduğum ve görevl i
olduğum için gittim. Ben siyasi hayatın içerisinden geliyorum. Siyasi hayatın içerisinde her bir milletvekilimiz, her bir siyasi aktör,
hangi komplikasyonlarla karĢı karĢıya kalabileceğini hesap eder. Çok doğaldır ki, ömrümüzde ilk kez birtakım değerlendirmelerle de
karĢılaĢmıyoruz. Ne kadar bilirsiniz, bilmem, ama hayatımda ilk kazandığım kongre, 1995 yılında, GaziosmanpaĢa Ġlçe BaĢkanlığı
Kongresi‟ dir. Ġlçe baĢkanı değildim ve bu büyük kongre de aslında Hamza Yerlikaya Spor Salonu‟ nda gerçekleĢtirildi ve oradaki
atmosfer, bilmenizi istiyorum ki, karĢılaĢtığımız birçok atmosferden daha gergindi. Yani parti içi siyasi mekanizmalar ve tartıĢmalardan
gelen insanlar bunları çok doğal olarak yaĢarlar, yaĢamaları da doğaldır. Ta, nereye kadar? Hayatımın her noktasında il baĢkanlığı
yaptım. Oradaki kongrede de karĢımda adaylar vardı, hem de partimizin en önemli kiĢileriydi. Genel baĢkanlık adaylığında bulundum,
orada da onlarca aday, kıyasıya eleĢtirmeler oldu. Biz bunların hepsini büyük bir sabırla dinlemek durumundayız. Bu doğrudur da.
Mesele Ģahsımız olunca, mesele esasa taalluk eden konular olunca, çok doğaldır ki, biz bunları dinlemekle yükümlüyüz,
sorumluluğumuz. Eğer buralardan sabırla çıkarsan devlet yönetimine talip olursun, buradan sabırla çıkamazsan en kritik zamanlarda
ortaya konulacak süreçlerde doğru karar verebilme mekanizmasını geliĢtiremezsin. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmek, burada
karar, irade ortaya koyabilmek öyle kolay bir iĢ değildir, olmamalıdır da zaten. ġimdi, lütfen, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
olarak dün orada karĢı karĢıya kaldığımız tablonun benim açımdan çok sevindirici olduğunu mu düĢünüyorsunuz? Böyle mi olması
gerekir? Yani, yarın, tekrar masada, sosyal diyalog ortamında karĢı karĢıya kaldığımızda o insanlarla, böyle bir tablodan çıkmıĢ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak karĢı karĢıya kalmanın kolay olduğunu mu düĢünüyorsunuz? Elbette ki değildir. Ama ben
görevim icabı oraya gittim, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak oraya gittim, geçmiĢin ve geleceğin tercümesini orada çalıĢan
iĢçilerimizle birlikte paylaĢabilmek adına oraya gittim, doğrusu da budur. Ve giderken -bir hassasiyetimi daha paylaĢmak istiyorumson gece dâhil, ondan öncekileri söylemiyorum, “ Acaba bir tatsızlık olursa, benim gelmem bir tatsızlık oluĢturacaksa gelmeyeyim.”
dememe rağmen, “ Bizim misafirimizdir, lütfen gelsin.” dendi ve ben gittim. Yani, oluĢacak bir durum… Ben hassasiyet göstermeyen
bir insan falan değilim, yani dün televizyonlarda da karĢı karĢıya kaldığımız muamelenin keyfiyle de burada oturuyor falan da değilim,
buna da ihtiyacım olmadığını burada Ģahsen de söylemek istiyorum. Bakın, biz siyasetçiyiz, yarın, elbette ki kuluz, aynı Ģey sizin
baĢınıza da gelir, aynı Ģey sizin baĢınıza da olabilir. Ġnsanların farklı siyasi düĢünceleri, farklı fikirleri olması… Orada, bir ÇalıĢma
Bakanı olarak, çalıĢma hayatı konusunda söyleneceklere benim ihtiyacım var, orada, çalıĢma hayatında attığımız adımlarla ilgili
yapılacak bütün eleĢtirileri elbette sabırla dinlemek, sabırla değerlendirmek benim görev alanlarımdan bir tanesidir. ġahsımla ilgili,
direkt kiĢiliğimle ilgili yapılacak meselelerin de hepsini -çıktığımda yaptığım açıklama da buydu zaten- Ģahsımla ilgili yapılacak bütün
eleĢtirileri de kabul ederim. Neticede, haklı haksız, siz de, ben de bütün eleĢtirilerle karĢı karĢıya kalıyoruz. Bu, bugün değil ki.
Olacaktır da. Netice itibarıyla, takdir eden bir millet ve bütün irademizi yöneten bir Cenab-ı Allah var. Yani, bunu böyle bilmedikten
sonra, siyaset yapmak, elbette ki her Ģeyi ince eleyip sık dokuduktan sonra, sizin için de mümkün değil, bizim için de mümkün değil.
Bakın, oraya vardığım andan itibaren, adımımı attığım andan itibaren ben ÇalıĢma Bakanıyım. Biz sosyal diyalog mekanizmalarında bütün bürokratlarımız burada, Kani Beko BaĢkan- 2 defa sosyal diyalog mekanizması koyduk biz ortaya; birisi 6‟ sı, birisi 29‟ u. Neden?
Çünkü bir eylem programımız var, ben bunu bütün paydaĢlarımla paylaĢmalıyım. Onların yanlıĢ anladıkları olabilir, benim olabilir,
bizlerin olabilir, bizi düzeltebilirler, biz düzeltebiliriz, bir yanlıĢ anlamayı ortadan kaldırabiliriz. Ġlk kez bir teknik çalıĢma ekibi kurduk.
6 defa, 7 defa, 8 defa toplandı, gene toplanacak, gene toplanmaya devam edecek çünkü bütün paydaĢlar kendi görüĢlerini orada ifade
edecekler, doğrusu bu ve burada etkilenecek tüm unsurları dinlemedikten sonra… Biz, sabahleyin burası ertelendi diye, “ Yatırım
Ortamı Ġzleme Koordinasyon Kuruluna bir saat bari katılayım da paydaĢlarımız ne diyor, bir de onları dinleyeyim” diye katıldım ve
geldim.
ġunu ifade etmek istiyorum: Oraya girdiğimiz andan itibaren bize söylenen yine Ģahsımızla alakalı değildir. Ülkemizin
CumhurbaĢkanı, Anayasa 104 çok açıktır, ülkemizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü temsil eder, bayrak gibidir. Burada elde
edilecek laflara oluĢturulacak değerlendirmeler… Ben bir çalıĢma hayatının içerisine gidiyorum, ben bir siyasi parti kongresine
gitmiyorum. Dahi arkadaĢlar, ben çok CHP kongresine, çok MHP kongresine, çok Saadet Partisi kongresine gittim. Sizler gitmediniz
mi? Misafir olarak davet edilmediniz mi? Hepimiz gittik ilçe kongrelerine, il kongrelerine. Bizi baĢ köĢede oturttular, bize gerekli her
türlü, en iyi muameleyi yaptılar ve gönderdiler. Ben yerel siyasetten geliyorum. Yerel siyaset terbiyesi almıĢ bir kiĢi bu meseleleri n
tamamına çok dikkat eder. Biz oraya gittiğimizde, Sayın CumhurbaĢkanımıza Ģu anda bile ağzıma alamayacağım ifadeler, devletimize
aradan söylenen sözler bizatihi hakaretamiz sözler, yukarıdan aĢağıya merdivenden inerken…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – DĠSK yöneticileri mi söyledi bunu?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Müsaade ederseniz Sayın BaĢkanım.
Ben ısrarla bunu dinledim ama bir ifadeyi daha burada belirteceğim. Biz burada arkadaĢ ortamındayız, değil mi? Bir derdim
varsa, bu sizin de derdinizdir, benim de derdimdir. Sizin derdiniz varsa hepimizin derdidir.
ġimdi, yukarıdan aĢağıya inen orada bir grup insan, aradan insanlar, yani, diyelim ki, toplam altıda 1‟ i olan bir grup orada, iĢte,
ciddi bir slogan heyecanı içerisinde, bu bahsettiğim ve devleti katillikle nitelendiren ve Sayın CumhurbaĢkanımıza hakaret eden biraz
önce bahsettiğim cümleleri ifade ederken ben yukarıdan aĢağıya indim, yerime oturdum, Ana Muhalefet Partisi Genel BaĢkanı Sayın
Kılıçdaroğlu‟ yla merhabalaĢtık, hâl hatırlaĢtık ve netice itibarıyla, orada benim beklemem gereken bunun baĢlamasıdır, ben kritik bir
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Ģey söyleyeceğim, benim beklemem gereken bunun baĢlamasıdır. Kritik bir Ģey söyleyeceğim. Benim beklemem gereken bunun
baĢlamasıdır. Sloganlar devam ediyor, DĠSK Genel Sekreteri, hani diyorsunuz ya, Arzu Çerkezoğlu Hanımefendi mikrofonun baĢında,
görüntülerde var, çok net görebilirsiniz zaten. Ben de akıllı bir adamım yani, siyasetin içerisinden gelen bir adamım. Salonlarda neler
olur, nasıl yönetilir, bu kompozisyonun ve bu psikolojinin içinden geliyorum ve orada sloganlar bir taraftan atılıyor, bir tek uyarı, yani
“ ArkadaĢlar, bir misafirimiz var, sizden hassaten rica ediyorum…” Bu konuda, ne olursunuz, bir uyarı, bir tek uyarı, mikrofondan sesli
bir Ģekilde, “ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız buradalar, kongremizin insicamında devam etmemizi sizden istirham ediyorum.”
Ben onlarca kez divan baĢkanlığı yaptım, onlarca kez kongrede bulundum, büyük kongreler idare ettim. 29 yaĢında büyük kongre idare
ettim. ġimdi, bunların nasıl olabileceğini biliriz.
Kıdem tazminatıyla ilgili bir eleĢtiri oldu, “ Hah, herhâlde mesele normalleĢiyor.” dedim. Ġnanın böyle, esasa yönelik, çalıĢma
hayatına yönelik bir neticeye geldik. Bunu söyleyebilirler, bunu ortaya koyabilirler. Örnek verdiğiniz, bir önceki Bakanımız Sayın
Faruk Çelik‟ in kongresindeki bütün sloganlar burada. Her biri çalıĢma hayatıyla ilgili. Ben çalıĢma hayatıyla ilgili benim
muhataplarımın yaptığı eleĢtiriye katlanamayacağım da neye katlanacağım ya? Böyle bir eleĢtiriye tahammülsüz…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – O günkü Türkiye‟ yle bugünkü Türkiye farklı, onaylamıyoruz ama bugünkü Türkiye farklı.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Benim buna tahammülsüzlüğüm, benim
buna tahammülsüzlüğüm…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siz kime “ katil” dediniz Sayın Bakan?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ArkadaĢlar, bakın, ben bunu çok net bir
Ģekilde burada söyleyeceğim. Hiç merak etme.
Bakın, biz seçilerek geliyoruz. Bu heyetlerin tamamı burada seçilerek geliyorlar. Bizim birinci derecede yapmamız gereken
siyaset kurumuna sahip çıkmaktır. Siyaset kurumunu eğer güçlendirirsek yarın siyaset kurumunun güçlenmesi bu ülkenin bütün temel
dinamiklerinin, aslında milletin güçlenmesi, milletin sözünü söyleyebileceği bir kurumun… Dikkat ederseniz, sunumumda, 90‟ la
2000‟ li yıllar arasında, terör dâhil olmak üzere, ekonomik krizler dâhil olmak üzere, siyaset kurumunun mukavemetinin
kaldırılmasından baĢımıza gelen olaylar diye tırnak içinde bir değerlendirme ortaya koydum. Bu, bütün, hepimizin sorunudur, sadece
benim sorunum değil ki. Sadece ben böyle bir sorunla karĢı karĢıya değilim ama kıymetli milletvekillerimiz, Ģimdi orada “ Katiller
dıĢarı, katil dıĢarı!” , kime söylüyor? Ben katilim. Benim katillik yapmadığımı herkes biliyor, ben katil değilim, CumhurbaĢkanımız da
katil değil. Peki, bunu niçin ifade ediyorlar? Bugün –niçin- terörle yaptığımız mücadeleden, bu terörle yapmıĢ olduğumuz mücadelenin
siyasal tavrını, siyasal kararını ortaya koyan bir anlayıĢ olduğumuz için bizim katil olduğumuzu ifade eden bir değerlendirme ortaya
konuluyor. Bu kadar basit, açık ve net. Bizim katiller…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – ĠĢ kazalarından dolayı…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Büyük çapta evet.
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ya, Sayın Bekaroğlu, Allah‟ ını seversen
ya… Yani, ben, Sayın Bekaroğlu, arkadaĢlar… (Gürültüler)
BAġKAN – ArkadaĢlar…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sloganları duydunuz mu?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sayın Bekaroğlu, sadece Ģunu söylemek
istiyorum: Ben bütün hassasiyetimle, bak, ben bütün hassasiyetimle ve size olan ve bu heyete olan, Plan ve Bütçe Komisyonuna olan…
Yani ben siyaseti tanımlarken belki burada bir kez daha söyledim, siyasetin evrensel tanımı bütçedir. Bu Bütçe Komisyonuna olan
bütün saygımla bunu söylüyorum. ġahsım hiç önemli değildir. Bunu siyasi hayatım boyunca bütün defalar da ifade ettim: Biz buralarda
varız, belki yarın buralarda yokuz. Hiçbir ehemmiyeti de yoktur ama bulunduğumuz dönem içerisinde siyaset kurumunun varlığını bir
Ģekilde sürdürebilmekle mümkünüz.
ġimdi, orada, ben katil değilim, Sayın CumhurbaĢkanımızın da, Allah muhafaza, bir ülkenin bir devlet baĢkanının, aynı sıfatla
sıfatlandırılması, böyle bir Ģey de söz konusu değil. Benim Türkiye Cumhuriyeti devletinin -buralar bize baki değil, yarın sizler de
olabilirsiniz- Bakanı olarak o salondaki sorumluluğum çalıĢma hayatıyla ilgilidir. Eğer o salon çalıĢma hayatının dıĢında, çalıĢma
hayatının nesnelliği ve bakıĢı dıĢında bir alana, siyasete evrilmiĢ ve bir siyasi tahkimat gerçekleĢtiriyorsa ben orada durduğum andan
itibaren ortaya konulan bir siyasi kabulü kabul etmiĢ, bu konuda yapılan değerlendirmeleri hazmetmiĢ ve Türkiye‟ deki bu sürecin onlar
tarafından tanımlanmasını onaylamıĢ olurum.
BAġKAN – Siyasete indirgemeyin Sayın Bakan.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Efendim?
BAġKAN – Siyasete indirgemek… Yani bence siyasetle bir alakası yok tavrın orada.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok, ben bir tamamlayabilirsem…
Ve burada devletimizin “ katil” diye sıfatlandırılmasını son derece yanlıĢ buluyorum. DıĢarı çıktım ve bir açıklama yaptım.
Yaptığım açıklama çok net ve açıktır. Ben bu tartıĢmaları bugün yapıyor değilim. Benim ağzım bozuk falan da değildir. Hiçbir zaman
da böyle bir bozukluk içerisinde olmadım. Siyasetin edep çizgisinin neresi olduğunu bilenlerdenim ama orada, hem de büyük bir
soğukkanlılıkla, eğer çalıĢma hayatıyla ve Ģahsımla ilgili yapılan değerlendirmeler olsaydı elbette, eleĢtiriler olsaydı elbette, 2 defa
üstüne basa basa bu cümleleri ifade ettim; biz buraya çalıĢma hayatının ve Türkiye‟ deki iĢ barıĢının temini için gelmiĢ bulunuyoruz.
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Bundan daha önemli bir Ģey var mı? Bütün eleĢtirileri acımasız bir Ģekilde ortaya koyun ama Ģu çok nettir: Bizim orada evlatl arımız
kamu düzenini sağlamaya çalıĢırken -hiç bunun lâmı cimi yok arkadaĢlar, farklı düĢünebiliriz- bizim oradaki arkadaĢlarımız… Ben son
on günde 7 tane Ģehit cenazesine gittim. Ġnsanlar içine ağlıyorlar, sessiz bir çığlık ortaya koyuyorlar ve orada çalıĢma hayatının
içerisinde çalıĢma meselelerini tartıĢması gerekirken baĢka türlü meseleleri oraya getirmeye çalıĢan insanlara karĢı sessiz durmam
mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin baĢkanına, Sayın CumhurbaĢkanımıza, bizim hepimize “ katil” sıfatlamasını kabul
etmem de mümkün değil. Değerlendirmelerimiz net, değerlendirmelerimiz de açıktır.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hadi söyleyin o zaman biz anlayamadık. Gerçekten siyasetin bir tahammül olduğunu da
sizden öğrendim. Yani bir saattir değerlendirme yapıyorsunuz, hâlen kime “ katil” dediğinizi söylemediniz. Biz sizden…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Çok net değil mi orada kime
söylediğimiz? Yani kime söylediğimiz net değil mi?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim, kim? Katil orada kim, söyleyin. Buyurun söyleyin.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Orada PKK‟ yı savunanlara karĢı, PKK‟ yı
destekleyenlere karĢı, “ PKK ve PYD bizim arka bahçemizdir.” diyenlere karĢı, onlar orada duracaklar, ben olacağım katil, öyle mi!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim, kim?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Çok net söylüyorum iĢte, kim olduğunu da
net biliyorsun, bütün vatandaĢ da biliyor.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim? Söyleyin, buyurun söyleyin.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ağzımız bozuk ya, öyle söylüyorsun ya!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Buyurun, söyleyin. Kimi kastediyorsunuz Sayın Bakan, kim?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Öyle Ģey olur mu? Çok net, hemen orada
oturuyorlar.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 6-7 Ekim olaylarının talimatını kim
verdiyse…
BAġKAN – Sayın Paylan…
ArkadaĢlar müsaade…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ne talimatı, ne alakası var? Ne talimatı?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 6-7 Ekim olaylarının… Herhâlde ayrı bir
dünyada, ayrı bir evrende yaĢıyorsun sen. Ayrı bir yerde, ayrı bir evrende yaĢıyorsun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır. Sen ayrı bir evrende yaĢıyorsun.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bak, ayrı bir evrende, ayrı bir dünyada
yaĢıyorsun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bak, “ sen” diye konuĢma!
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Siz bir Genel BaĢkana “ katil” diyeceksiniz, bu serbest…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok ya! Siz CumhurbaĢkanına “ katil”
diyeceksiniz…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – …slogan atınca ona yasak!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – …öyle mi?
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Öyle değil.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Orada insanları koordine edeceksiniz,
örgütleyeceksiniz, ben orada sessiz duracağım. AlıĢtınız, değil mi? AlıĢtınız.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Öyle değil, alıĢmadık, sizi çok iyi tanıyoruz.
BAġKAN – Evet, değerli arkadaĢlar, Sayın Bakana sunumu için teĢekkür ediyoruz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Çok net, ben söylediğimi söyledim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Çok net kime söylüyorsunuz?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 6-7 Ekim olaylarının talimatını Selahattin
DemirtaĢ vermiĢtir, bu kadar basittir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ona mı diyorsunuz? Ona diyorsunuz, öyle mi?
ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Çok net söylüyor, anlamadın mı hâlâ?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 6-7 Ekim olaylarının talimatını Selahattin
DemirtaĢ… “ Eğer katil arıyorsunuz orada oturuyor.” dedim. Bak, Selahattin DemirtaĢ vermiĢtir 6-7 Ekim olaylarının talimatını, çok
açık. (Gürültüler)
BAġKAN – ArkadaĢlar…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Garo Bey, aldığınız sorumluluğun ne
olduğunu bugün bilmiyorsunuz.
BAġKAN – Evet, değerli arkadaĢlar, Sayın Bakana sunumu için teĢekkür ediyoruz.
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NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Ģu anda Cizre‟ de 80 tane cenaze morgda bekliyor, onların hepsi eylemci
değil, onların hepsi terörist değil. Onların en az 70 tanesi morgda bekleyenler, sivil insanlar.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Tabii canım, tabii, o silahların hepsi sivillere ait değil mi? Hepsi terörist.
BAġKAN – ÇalıĢma, Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı… (Gürültüler)
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Türkiye Cumhuriyeti devletinin…
BAġKAN – …ve ilgili ve bağlı kuruluĢları… (Gürültüler)
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – …sivil insanları öldürdüğünü iddia
edenlerin bu Mecliste sözlerine dikkat etmesi lazım.
BAġKAN – Bütçe görüĢmelerine geçiyoruz.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Onların hepsi sivil.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) –Terörist, terörist, “ direniĢçi” diye bir Ģey yok, terörist onlar, terörist.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hayır, sivil! (Gürültüler)
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin lütfen.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Bakın, bu ifadenizi geri alın. Bana karĢı bu tavrınızı yanlıĢ buluyorum. Yahu ne demek
o “ Sensin terörist!” Terbiyesizlik bu!
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hayır, ben öyle bir Ģey demedim.
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade eder misiniz.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hayır, çok rica ederim.
BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum hepinize.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Siz daima bize aynı Ģeyi söylüyorsunuz.
BAġKAN – ArkadaĢlar…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ama orada elinde silah tutanlar teröristti.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ben ağzımdan ne çıktığını çok iyi bilen bir insanım, çok dikkatli konuĢurum.
BAġKAN – Evet, çok teĢekkür ediyorum arkadaĢlar.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Öyle değildir. 432 insan yaĢamını yitirdi.
BAġKAN- Çok teĢekkür ediyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SataĢmadan…
BAġKAN - Herhangi bir sataĢma söz konusu değil.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır efendim, beni, direkt beni…
BAġKAN – Sayın Paylan, siz bir soru sordunuz cevabını aldınız. Siz sordunuz “ Kim katil?” dediniz, o da, Sayın Bakan da “ 6-7
Ekim olaylarının talimatını verenler, „ YPG, PYD, PKK‟nın arka bahçesiyiz, destekçisiyiz‟ diyenler.” dedi; bu kadar basit.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Özür dilemeli” dedi, “ Özür bekliyorum.” dedi Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Evet, evet “ Özür bekliyorum.” demek hakaret mi?
GARO PAYLAN (Ġstanbul)- Ya, hakaret değil ama …
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul)- Hayır, kabul etmiyorum.
BAġKAN – Neyi? Anlamadım, nasıl bir üsluptur bu?
GARO PAYLAN (Ġstanbul)- Hayır, hayır, öyle değil.
BAġKAN – Nasıl bir üsluptur bu? Niye bağırıyorsunuz? Ben size bağırıyor muyum?
Müsaade edin, sataĢma olup olmadığının kararını ben vereyim.
Sayın Usta, sizin bir söz talebiniz var; buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben usulle ilgili, içerikle ilgili daha sonra konuĢacağım; bir söz talebim oldu.
ġimdi, ben önünde sunum olan bütün arkadaĢlardan Ģu 45‟ inci slaytı açmasını istirham ediyorum. Yani burada, 45‟ inci slaytta...
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu‟na da sataĢmayın!
Buyurun lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi, burada Sayın Bakan, bakıyorsunuz sosyal güvenlik sistemi açığının GSYH‟ ya oranı
2008‟den sonra bir anda düĢüyor.
ġimdi, az önce konuĢmanızda da Ģunu ifade ettiniz, dediniz ki: “ Reformun etkisi uzun dönemde olur, özellikle sosyal güvenlikte
yani on beĢ, yirmi, yirmi beĢ yıllarda gelecek etkidir.” Bir yılda bu etki nasıl oluyor?
Dolayısıyla buradaki insanların hiçbiri bu konunun uzmanı değil, ancak Ģu rapor yanıltıcıdır.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Nereden biliyorsunuz uzman olmadıklarını?
ERHAN USTA (Samsun) – Benim usulle ilgili söylemek istediğim Ģey Ģu: Sayın Bakanın burada bize doğru bilgi verme
yükümlülüğü vardır. Bu bilgiler doğru değildir, bu bilgiler mukayese edilebilir değildir.
BAġKAN – Efendim, geneli üzerindeki görüĢmelerde rapordaki yanlıĢlıkları, düĢündüğünüz yanlıĢlıkları…
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ERHAN USTA (Samsun) - Evet, bir muhasebe farklılığı vardır. Muhasebe farklılığını söylemeden bunu söylediği zaman
buradaki insanları yanıltmıĢ olursunuz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan söz istiyorum.
BAġKAN – Usulden verebilirim.
ERHAN USTA (Samsun) - Bunun detaylarını daha sonra söyleyeceğim ama illa rakam merak ediyorsak, mesela 2002 yılında
2,85 olan açık 4,63‟ e çıkmıĢtır 2016 yılında Sayın Bakan. Bu da yine Bakanlar Kurulu kararı eki olan yıllık programda tescil edilmiĢtir.
Dolayısıyla ben sizi doğru bilgi vermeye davet ediyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Usulden söz isteyen Sayın Paylan, buyurun.
I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER (Devam)
1.- Komisyonun çalıĢma usul ve esasları hakkında görüĢmeler (Devam)
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Sayın Bakan “ Siyaset kurumuna sahip çıkmak” dediniz; çok önemli bir cümledir “ Siyaset kurumuna sahip çıkmak.”
Bakın, ben bir siyasetçiyim, Selahattin DemirtaĢ da bir siyasetçi, siz de bir siyasetçisiniz. Biz muhalefetteyiz, biz devleti
yönetmiyoruz. Biz muhalefette bu ülkenin nasıl toplumsal barıĢa, iç barıĢa ve çalıĢma barıĢına ulaĢabileceğine dair öneriler sunuyoruz
ve siz sorumluluk makamındasınız, Hükûmetin bir üyesisiniz, yalnızca ÇalıĢma Bakanlığıyla ilgili değil, Hükûmetin bir üyesisiniz ve
toplumsal barıĢı sağlamak Hükûmetin görevidir ve bir Hükûmet görevlisi olarak sizin görevinizdir. Toplumda Ģu anda var olan
kutuplaĢma, polarizasyon ve dediniz ki “ Sayın CumhurbaĢkanı ülkenin birliğini ve bütünlüğünü savunmak için oradadır.” değil mi,
temsil eder. Ama Sayın CumhurbaĢkanı maalesef Abdullah Gül gibi CumhurbaĢkanlığı yapmıyor, bunu biliyorsunuz.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – O sana göre!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Her gün muhalefet partilerini, CHP, HDP, MHP fark etmiyor bütün muhalefet partilerini tahkir
ediyor, her gün. Nerede toplumun bütünlüğü? Hadi yüzde 49,5, yüzde 50,5; yüzde 50-50 deyin, tam bir yarılma var. Her gün tahkir
ediyor.
BAġKAN – Usule gelin lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Toplumun bütünlüğünü savunmadığı için de maalesef bu polarizasyon, bu kutuplaĢma bu tip
sonuçlara tekabül ediyor.
BAġKAN – Sayın Paylan, teĢekkür ederim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır, bitirmedim.
BAġKAN – Maksat hasıl oldu.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bitirmedim efendim.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Usulle ne alakası var?
BAġKAN – Maksat hasıl oldu.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bitirmedim; yarım saat konuĢtu biraz önceki arkadaĢ.
BAġKAN – Efendim, ne demek?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bitirmedim efendim.
BAġKAN – Sayın Paylan, artık… Bu iĢin sonu yok.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, bakın Sayın Bakan, siz partimize karĢı 7 Haziran seçimlerinden hemen önce Selahattin
DemirtaĢ‟ a ithaf ederek ve partimize ithaf ederek “ Orayı baĢınıza yıkarız, baĢınıza” diye partimizi tehdit ettiniz. “ Orayı baĢınıza
yıkarız, baĢınıza.” ve partimizin 300 merkezi, Genel Merkez dâhil iki buçuk ay sonra yakıldı bu ülkede.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sen ne diyorsun ya?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Sen” diyemezsin bana!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Benim ilçe baĢkanımı kaçıracaksın…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Sen” diyemezsin bana!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Benim ilçe baĢkanımı kaçıracaksın, benim
ilçe baĢkanımı dağa kaçıracaksın…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Sen” diyemezsin! “ Sen” diyemezsin!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçıracaksın,
on beĢ gün iĢkence yapacaksın, ondan sonra burada diyeceksin ki böyle. Yok öyle bir Ģey!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Sen” diyemezsin, bana “ sen” diyemezsin!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok öyle bir Ģey!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bana “ sen” diyemezsin.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok öyle bir Ģey!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bana “ sen” diyemezsin.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Derim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Diyemezsin!
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ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Benim ilçe baĢkanımı on beĢ gün dağa
kaçırdın sen! Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçırdın.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nasıl “ sen” dersin ya? Nasıl “ sen” dersin?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – On beĢ gün dağa kaçırdınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim kaçırdı?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Desteklediğiniz PKK‟ yla iĢkence
yaptınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Git yakala! Git yakala!
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Gideceksiniz, gücünüz yetiyorsa gidip orada savaĢacaksınız
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Siz iĢkence yaptınız, siz PKK‟ yla
berabersiniz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Git yakala!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Siz PKK ile berabersiniz.
BAġKAN – Evet değerli arkadaĢlar…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok öyle bir Ģey!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Git yakala, sen iktidarsın.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok öyle bir Ģey!
Evet, baĢınıza yıkarız iĢte! Kandil‟ i de baĢınıza yıkarız. Burada o teröristleri de aynı Ģekilde baĢınıza yıkarız. Öyle değneksiz
köy buldunuz dolaĢacaksınız; yok öyle bir Ģey! Yok öyle bir Ģey!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Haddini bil! Haddini bileceksin!
BAġKAN – Evet, değerli arkadaĢlar… Değerli arkadaĢlar…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Haddini bil!
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar… Değerli arkadaĢlar…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben de milletvekiliyim. Haddini bileceksin!
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sen haddini bileceksin!
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar… Değerli arkadaĢlar…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben milletvekiliyim, siz… (Gürültüler)
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – PKK‟ yı lanetlesene o zaman!
BAġKAN- BirleĢime beĢ dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 14.27
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İ Kİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.28
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Sayın milletvekilleri, Ġkinci Oturumu açıyorum.
Saat 14.45‟ e kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 14.29
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 14.49
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Evet, değerli arkadaĢlar, Komisyonumuzun 21‟inci BirleĢiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelere baĢlıyoruz.
Sayın Günal, buyurun ilk söz sizin.
I V.- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297)
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) Mesleki Yeterlilik Kurumu
c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
ç) Devlet Personel Başkanlığı
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlar ve yerinde kalabilen sayın basın mensupları; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, ben bu kayıkçı kavgasını anlamıyorum diye Genel Kurulda da söyledim. Önceki gün de burada tartıĢma yaĢadık.
Yani bir gün öyle, bir gün böyle… Nereden çıkıyor, buraya nasıl geldi, hiç bunları sorgulamadan geçiyorsunuz, siz de aynı hatayı…
Bütün bakanlara söylüyoruz, “ 2002‟ de Ģöyleydi.” diye baĢlıyorsunuz, geçmiĢte yaptıklarınızı… O 2002‟ de öyleydi de, 2002‟ de bu
durum nasıldı? Ġki sene önce nasıldı, üç sene önce nasıldı? ġimdi, arkadaĢların hepsi kalkıp itiraz ediyor. Ya, bir sene önce de bütçe
vardı, o arkadaĢların bir kısmı buradaydı, onlar daha ağır konuĢuyorlardı, baĢka Ģeyler de söylüyorlardı, tahammül gösteriliyordu. Ben
anlamakta zorlanıyorum.
Siz geniĢ bir siyasi geçmiĢiniz olduğunu söylediniz, tecrübelerinizden bahsettiniz, siyasi nezaketten bahsettiniz ama ben burada
sizin söylediklerinizin bir kısmını ağzıma alamam, kusura bakmayın. Bir tane bizimle ilgili olanı söyleyeyim. “ Bahçeli, MHP‟ yi
CHP‟ ye metres yaptı.” diyen sizdiniz. Yani Ģimdi bunu söylerken biraz sakin sakin söylemek lazım. ġimdi, burada dayılanıyorsunuz:
“ Kandil‟ i yıkarız.” Biz “ Kandil‟ e bayrak dikelim.” dediğimizde “ Ne bayrağı?” diye siz söylüyordunuz yani. Kusura bakmayın,
“ Valilere ellemeyin.” diyen sizdiniz. Bu hâle biz getirmedik. Ben arkadaĢların celallenmesini anlayabiliyorum; içimiz yanık, onlarınki
de yanık, her gün Ģehit geliyor. Artık sıradanlaĢtı, kaç tane diye bakıyoruz yani var mı yok mu diye bakmıyoruz. Allah rahmet eylesin
de sayıya dönüĢtürdük, 3‟ üncü sayfa haberi gibi oldu, 1‟ inci sayfa manĢetten verenler bile artık sadece sayı yazıyor, resmi aynen
koyuyorlar. Bunu oturup bir düĢünmemiz lazım, bu hâle nasıl geldik. GeçmiĢe çok fazla döndüğümüz zaman çok baĢka Ģeyler de
söyleriz.
Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, size -önce itiraz etmeyin- Hükûmetin performansıyla ilgili bir iki analiz söyleyeceğim bu konularda,
ondan sonra tartıĢalım yine sonunda. Ben size tartıĢma kısmı gelince tartıĢma açacağım.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Teknik eleĢtirilere müdahale etmiyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, hayır, teknik, tamamen konuyla ilgili, siyasi değil. Ha, siyasi kısmı var, siyasi değil
derken ekonomi politik anlamında siyasi. Onu ben size diyeceğim ki bundan sonra itiraz edebilirsiniz, bir açıklama yapmama ama
müsaade edin onu söyledikten sonra.
ġimdi, “ Türkiye'de -tırnağı açıyorum- her 3 gençten 1‟ isi iĢsizlik girdabı içinde. Fabrikalar kapanmıĢ, vergisini, elektriğini,
doğal gazını ödeyemeyen esnaf kepenk kapatıyor. AKP Hükûmeti yanlıĢ ekonomi politikası sonucu bayramları da millete zehir etti.
Ġnsanlarımız gülmeyi unuttu. Beceriksizlik ve yetersizlikle Türkiye‟ yi krizle karĢı karĢıya bıraktılar. Paçalarından yolsuzluk akıyor.
„ Yolsuzluklarla mücadele edeceğim.‟ diyen Hükûmet Türkiye‟ yi yolsuzluk çukuru içine batırdı. „ Bu ülkeyi rant ülkesi yapmayacağım.‟
dedi Sayın BaĢbakan, rantın babasını getirdi. Bunlar yarım doktor, yarım hoca. AKP mensupları uzun zamandır Genel BaĢkanları ve
BaĢbakanlarını, BaĢbakan da kendisini padiĢah olarak görmek istiyor. Ülkemizde sadaka kültürü var. Türkiye‟ de 3 kiĢiden biri fukaralık
sınırının altında.”
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Konuya gel, konuya.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Geleceğim, bir saniye… Bitiyor.
“ EleĢtirilmesi gereken, insanları bu duruma düĢüren Hükûmettir.” Sonuna doğru geldim, bitiriyorum. “ Bu ülkenin herkese çatan
ve kaos yaratan bir BaĢbakanı var ki boynu bükük kalan esnafın ve çiftçinin yerine kendini koymuyor.” Bunun altında bir Ģey var,
orasını okumuyorum. Bunu Sayın Soylu söylüyor. Çok eski değil, hani 2002 falan değil, 2008, 2009 en fazla o kadar, size gelmeden.
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ġimdi, geçmiĢe doğru dönüp birtakım Ģeylere bakarsak birçok Ģey çıkarabiliriz ama bir taraftan, Ģimdi, herkese kızarak bunları
sanki yeni iktidar olmuĢ, evet, kendisi yeni, iktidara geçeli fazla olmadı ama… 2009 yılında Ağustos ayında Polis Akademisinde bu
süreci kim baĢlatmıĢtı? Daha geçen sene burada olan 3-4 arkadaĢımız var, Sayın BaĢkan da Ģu andaki oturum baĢkanımız da burada.
Sayın Efkan Ala burada iken, söylediğim zaman çıkan tartıĢmada -Sayın Bakanım, o zaman sizden bir tepki görmedim- 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı‟ nda “ PYD‟ ye yardım götürsünler diye, Kobani‟ ye yardım diye Kürdistan‟ dan çıktık, Kürdistan‟dan geçtik,
Kürtlere yardım götürüyoruz.” dendiğinde kimin, niye sesi çıkmamıĢtı? ġimdi, “ PYD terörist değildir.” dedi diye “ Ey, Amerika!” diyor.
Kime gitti o yardım, o asker kime gitmiĢti? ġimdi ne diyorsunuz? “ PKK geçti, oraya yerleĢti, peĢmerge oldu, Ģimdi döndü bize
saldırıyor.” Topraklarımızı siz açtınız Hükûmet olarak Sayın Bakanım. Tamam, Ģimdi, buraya çatıyorsunuz da dün canciğer kuzu
sarmasıydık. Dün dıĢ politikada söyledik; bir gün “ KardeĢim Esad.” ertesi gün “ Esed.” Bir gün “ Libya‟ da ne iĢi var NATO‟ nun?” daha
karar çıkmadan gemiler Libya‟ ya gitti. ġimdi de diyorsunuz ki: “ Dün öyleydi…” ġimdi, biz hangisine inanacağız? Ya, yarın gene
derseniz “ Biz gene aldatıldık.” diye ne yapacağız?
ġimdi, kendinize yapılan hakarete böyle tepki gösteriyorsunuz. Peki, biz ne yapalım Ģimdi? Biz de çıkıp gitse miydik? “ Sayın
Soylu geldi, bizim Genel BaĢkanımıza, MHP‟ yi metres yaptı deyip biz seni iplemiyoruz.” mu dememiz lazım? Yani eğer tepki
koyacaksak… ArkadaĢlar, bakmayın yani siz kendi Genel BaĢkanınıza, kurucunuza yapılan hakaretten dolayı hepiniz ayağa
kalkıyorsunuz, Ģimdi, benim Sayın Soylu‟ yu kalkıp protesto edip çıkmam lazım. Yani söylerken hepimiz… Bir Ģey söyleyeceğim de
onun için.
Sayın Bakanım, esas itibarıyla söyledikleriniz, o gün de özü itibarıyla doğruydu, bugün de özü itibarıyla doğru ama nasıl nerede
söylediğimize dikkat etmezsek çeliĢki yaĢıyoruz. Kaostan, gerilimden evet, kendi tabanınızı bir süre kemikleĢtirebilirsiniz ama ondan
sonra küçücük bir Ģeyi tartıĢırken bile kavga çıkıyor. Niye? Artık tahammülümüz kalmıyor, o gerilimden dolayı herkes gerilmiĢ
durumda. Özü itibarıyla söylediğinize doğru derken ona birimizin 3 katkısı vardır, birimizin 1 katkısı vardır, birisinin de 13 katkısı
olabilir. Ama bu kaostan, bu gerilimden çıkarmadan bu ülkenin yönetilebilir hâle gelmesi zor iĢ. Yani bunu Ģunun için söylemi yorum:
“ Dönün, yine, yeniden uzlaĢın, herkesle, yapın.” Tam tersine, yaptığımız hatalardan ders alalım. Evet, sizin dediğiniz gibi, herkesle
diyalog olsun, onlar da saygı duysun. Bunu sizin olayla bağlamıyorum, ben geçmiĢten gelen Ģeyleri söylüyorum. Yani nereden
baktığınıza bağlı olarak olaya farklı Ģekilde yorum getirebiliyorsunuz. O nedenle önce Türkiye‟ deki temel sorun bu toplumsal gerilimi
düĢürmek, yozlaĢmayı azaltmak. Bu hem toplumsal barıĢ açısından hem çalıĢma barıĢı açısından önemli çünkü insanların birtakım
sosyal sorunları var, bir de ötekileĢtirme içerisine girdiğimiz zaman tepkileri farklı olabiliyor.
Aynı Ģeyi ben Ģimdi size baĢta söylemiĢtim sendikalarla ilgili. “ Sen bendensin ya da değilsin.” diye baĢladığımız zaman benden
olmayan ölsüne gidiyor, o zaman kraldan daha fazla kralcılık yapıyorlar. Bakın, dün örnek verdim. Sendika tamamen atamaları kontrol
ediyor. Hani dedim “Paralel güç” diyordunuz, “ En büyük mücadele o.” diyordunuz. Adama bakıyorlar, tak, TÜRK EĞĠTĠM-SEN
mensubu, gitti. TÜRK TARIM ORMAN-SEN mensubu, gitti, sittinsene terfi de edemiyor, bir Ģey de yapamıyor, bir de sürülüyor.
Önceki hafta Sayın Enerji Bakanına verdik, ilgili kurumun bir tanesinde, kendisinin güvenlik nedeniyle iki günlük toplantı
yapamadığı yere -Sayın Bakanım, bu çok ciddi bir durum- mahkeme kazanmıĢ müdürü geçici görevle üç ay gönderiyor. Yani nasıl olur
bu? Bakanlık kendi genel müdürlük birimleri iki günlük toplantıyı iptal ediyor “ Orada güvenlik sorunu var.” diye. O arkadaĢlarımızı,
mahkemeye girdiler, kazandılar diye o birim gönderiyor. Bakanın kendisine de bu iletildiği için resmî olarak TÜRK ENERJĠ-SEN
BaĢkanımız tarafından, size söyleyebilirim.
Dün, gene geldi, Orman Bakanlığının bütçesi olduğu için söylemiĢtim. Toprak Mahsulleri Ofisi lojmanla ilgilenen daire
baĢkanları, birimlerine yazı yazıyor. MEMUR-SEN‟ e bağlı TOÇ BĠR-SEN dava açmıĢ “ Kiralardan Maliye KDV alıyor, biz bunu
istemiyoruz.” diye. Dava kazanılmıĢ, memurların lojman kiralarından KDV kesilmesin, sonucu da bu. Size özellikle söylüyorum ki sizi
ilgilendirdiği için, önünüze de getirirler yazıyı. “ TOÇ BĠR-SEN üyelerinin lojman aidatları hesaplanırken Ģu, Ģu sayılı karar gereği
KDV hesaplanmadığı…” diye üstüne not düĢüyorsun. Peki, hiç sendika üyesi olmayan var, KAMU-SEN üyesi olan var, KESK üyesi
olan var, bağımsız bilmem ne sendikası var, var oğlu var iĢte, siz biliyorsunuz. ġimdi, onlar öteki, onlar zenci. Hani siz zenci olmaktan
Ģikâyet ediyordunuz. Zencilik illaki siyasi baskıyla mı ilgili bir Ģey? Yani toplumsal ayrım, demin söylediğimiz anlamda, sendika
ayrımı bunlar önemli değil mi? ÇalıĢma barıĢı çok önemli ama bu…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti)
BAġKAN – Sayın Günal, ek süre veriyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitireceğim BaĢkanım.
Bir iki tane de husus var. Gerçekten de bu konuda ciddi bir Ģeyler yapmamız lazım. aynı zamanda özel sektör çalıĢmalarında da
bu ara çok fazla Ģikâyetler gelmeye baĢladı. Ġzinlerle ilgili, fazla mesailerle ilgili, -denetimlerin demek ki yetersiz olduğu mu görülüyor
bilemiyorum- onların mesai ücretleriyle ilgili, izinli zamanlarda çalıĢtırmalarıyla ilgili, iĢ yerinde mobbingle ilgili çok fazla mail, bizim
Meclis maillerimize de, kendimize de, telefonla, mesajla artık teknoloji artmıĢ WhatsApp‟ tan da her gün gönderiyorlar, çok kolay da
ulaĢabiliyorlar. Dolayısıyla, bu hususta demek ki bir Ģey var gibi, denetim konusunu bir gözden geçirmek gerekir diye düĢünüyorum.
Bu Ģeyi söylediniz, Bakanlar Kurulu dediniz ama Suriyeli -göçmenler diyoruz artık- sığınmacıların istihdamıyla 300-350 bin
çalıĢabilir durumda olan var, dediniz. ÇalıĢma Bakanlığı nasıl bir izin yöntemi belirleyecek, onlara sertifikalandırma mı yapacak, kısa
süreli eğitimle bu iĢ olur mu? Denklik yani bir basit bir Ģekilde çıraklık, kalfalık eğitiminde bile ciddi bir eğitim veriyoruz. Meslek
lisesi, üniversite denklik istiyoruz YÖK‟ te. ġimdi adam gelip ben Ģurayı bitirdim diye verdiği zaman bunlar ciddi süreçler. Yani artı siz
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her ne kadar istihdam oranını verseniz de iĢsizlik oranımız hâlâ 10,5. Yani siz katılım oranını ve istihdam sayısını veriyorsunuz. Demin
Sayın Usta söylerken arkadaĢlar kızıyordu ama mukayeseli vermek lazım. 2002 diyorsunuz ya, 2002‟de krize rağmen 10,3‟ tü krizden
sonraki yıl olmasına rağmen hâlâ 10,5‟ dayız. Yani geldiğimiz nokta arkadaĢlar iĢte, 500 milyarlık bilmem ne söylüyoruz, 500 milyar da
keĢke gelse. Biz diyoruz ki, gerçekçi yapalım hedefleri. Bunu gelmek istemediğimizden değil 2023 hedeflerini koyan biziz ama
bugünkü trendle oraya ulaĢma Ģansımızın kalmadığını devletin yıllık programı ve OVP‟ si söylüyor zaten. O zaman ona göre kendimizi
uyumlaĢtırmamız lazım Sayın Bakan.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Tekrar ek süre veriyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitiriyorum BaĢkanım.
Yani iĢsizliğin kökünde eğer siz üretmeden tüketen, borcu borçla kapatan, ithalata bağımlı bir ekonomik yapı olduğunu kabul
etmezseniz “ Sanayiye geçelim.” diyen bakanları vatan haini diye ilan eder, ondan sonra da yaftalarsanız, bunu çözemezsiniz. ġimdi,
AKP‟ nin kendi bakanları “ Sanayi Ģeyine geçmemiz lazım, bu Ģekliyle üretemeyiz.” dediği zaman yandaĢ basın, herkes üstüne çullanırsa
ve iĢine gelenler seyreder, bunları tasfiye ediyoruz derse yapamayız. Niye? Üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Bunun için de
yatırım yapmamız lazım, istihdam yaratan yüksek teknolojili, yüksek katma değerli alanlara geçmemiz lazım. E, iĢsizlik deyince
ĠĢsizlik Sigortası Fonu var. ġimdi baktım, en fazla iĢte, en son ödediğimiz toplam 10 küsur milyar. Yani kaç parası arkadaĢlar biliyor
musunuz Fonun? 93 milyar olmuĢ Ģu anda, 93 katrilyon eksi parayla.
MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Ne olmuĢ, iyi para biriktirmiĢiz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Orada duruyor, yok hesapta duruyor yani. ġimdi, ne iĢe yaradığını da Sayın Bakana
söyleyeyim. ĠĢsizlere Ģimdi değil, bir sene değil yani 2002‟den bu yana, kurduğumuzdan bu yana verilen paranın tamamı 10,5 milyar
herhâlde demin bakmıĢtım rakama, konuĢma metninin arasında var. ġimdi, bunu bir Ģekilde…
Ya, bir süre dedik ki Sayın Bakanım, bizim örneğin turizmle ilgili istihdam teĢvikleri var, değiĢik yani çalıĢma olmayan
dönemlerde beĢ ay, altı ay prim alınamaması var, bu ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ndaki Ģeyi en azından biraz bir durduralım belli sektörlerde,
almayalım o zaman. Hem bir taraftan diyoruz ki, asgari ücretle ilgili yük gelecek, bunu iĢveren mi paylaĢsın, Hükûmet mi paylaĢsın,
iĢçiye mi yükleyelim derken Ģimdi bu para orada duruyor. Ne iĢe yarıyor biliyor musunuz? Ġlgili Ekonomi Bakanımız, “ Net kamu dıĢ
borç stokunu Ģuraya düĢürdük.” diyor ya, 200 milyar civarındaki borç normalde 300 milyarken 93 milyarını düĢüyorsunuz, oluyor 100
küsur ya da 200. Yani iĢçinin parasını devletin…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitirdim BaĢkanım, son cümlem.
ĠĢçinin parasını sadece Fonun yönetiminden sorumlu olduğunuz bir parayı devletin varlığı gibi gösteriyorsunuz ve zaman zaman
da Hazine kâğıtlarına ihaleyi düĢürmek için kullanıyoruz. Eskiden kamu bankalarını sokardık. Kamu bankalarını da biz biraz özerk
yapıya kavuĢturup –bakıyor Sayın SavaĢ- görev zararı olmaz, parayı biz vermeden görev zararı iĢleyemezler, dedikten sonra bunlara
giremez oldular, ellerindeki portföyden alıyorlar. Netice itibarıyla Sayın Bakanım, bunu da iĢsizliği önleyecek Ģekilde kullanmamız
lazım. Ġstihdamı teĢvik ederken de bu hususu gözden geçirmemiz lazım diye düĢünüyorum.
Bir de son bir Ģey, meslek eğitimiyle ilgili önceki gün söyledim ama sizi de çok yakından ilgilendiriyor, Millî Eğitim
Bakanımızla da, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da konuĢtuk, YÖK BaĢkanı bir koordinasyon baĢlattığını söyledi. Önümüzdeki
süreçlerde öne çıkacak mesleklerle ilgili hem meslek liseleri hem meslek yüksekokulları hem yükseköğrenim adına bu çalıĢmanın
içerisinde sizin de bakanlık olarak, aktif olarak yer almanız gerekiyor, ki önümüzdeki ara eleman, teknik eleman, istihdamın artırılması
ve iĢsizliğin düĢürülmesi anlamında bu çalıĢmayı önemsiyorum -kaç yıldır da sizden önceki bakanlara da iletmiĢtim- inĢallah
önümüzdeki bütçeye kadar bunda da bir ilerleme sağlanmıĢ olur diyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.
TeĢekkür ediyorum BaĢkanım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Günal.
Sayın KuĢoğlu, buyurun.
Süreniz on dakika.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli arkadaĢlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar ve değerli basın mensupları; hepinize saygılar sunuyorum öncelikle.
Sayın Bakanım, ben bir konuĢma hazırlamıĢtım ama onu yapmayacağım çünkü çok önemli gördüğüm bir konuya iĢaret etmek
istiyorum, hakikaten çok önemli. Çünkü bizim maalesef, bazı Ģehir efsanelerimiz vardır ya onlara devam ediyoruz, bazı Ģeyleri yanlıĢ
yapıyoruz. Mesela, Türkiye'de bir sosyal güvenlik reformu yapıldı. Sosyal güvenlik reformu yapılmıĢtır ve iyi gidiyor. Sayın Bakanım,
siz yeni bir bakansınız, Ģimdiye kadarki yapılanlardan da sorumlu değilsiniz Ģahsınız adına. Bu sosyal güvenlik reformunun yapıldığıyla
ilgili bir sorumluluğunuz yok. Türkiye'de sosyal güvenlik reformu yapılmadı. “ Tek çatı, standart ve norm birliği” dendi, inanın standart
ve norm birliği yok. 3 ayrı kurum var, eskiden bunlar net olarak belliydi Ģimdi belli de değil, farklı farklı mevzuatları var yine. 3 kurum
bir araya getirildi, “ tek çatı” dendi, “ Tek çatı altında toplanılsın.” dendi. Olmadı. Tek çatı altında da toplanamadılar. GeçmiĢten gelen
farklı 3 ayrı kurumun kurum kültürleri bir araya geldi, kültürsüz bir kurum ortaya çıktı. Yıllardan beri baĢkanı sürekli olarak değiĢir,
vekâletlerle yürütülür zaten, sıkıntılar var. Bir türlü oturmadı. Hemen yanınızda Sayın MüsteĢarım çok iyi biliyor, beraber de mesai
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arkadaĢlığı yaptık. Maalesef, bu kurum olmadı. Sosyal Güvenlik Kurumunun, sosyal güvenliğin reforma Türkiye'nin ihtiyacı var. Siz
hemen pazartesiden itibaren bu çalıĢmaları baĢlatmak zorundasınız, inanın öyle, hemen pazartesiden itibaren. Hani Türkiye'nin acil
yapısal reformlara ihtiyacı var deniyor ya. Evet, var ve bunun bir an önce yapılması lazım. Bakın, sosyal güvenlik reformu kurum
olarak oturmadı, kadro olarak oturmadı, mevzuat olarak oturmadı. Hepsi eskisinden de kötü oldu.
ġimdi, burada bazı rakamlar verildi ya, Sayın Bakanım, Ģimdi, Ģurada verilen rakamlar. Efendim, bu seneki gelir-gider
dengesine göre 2016‟ da 11 milyar açık olacakmıĢ. Böyle bir Ģey yok Sayın Bakanım. Nedir biliyor musunuz, 2016 yılında maliyeden
alacağınız para, SGK‟ nın alacağı para ne kadardır biliyor musunuz? 102 milyar lira bütçe transferi alacaksınız. E, 276 milyarlık bir
bütçe var zaten. 276‟lık Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinin 102‟ sini maliyeden alıyoruz. ÇeĢitli adlar altında alınıyor, açık için
alınıyor, devlet yardımı olarak alınıyor, transfer olarak alınıyor, AR-GE teĢviki olarak alınıyor, ödeme gücü olmayanlar GSS primi
olarak alınıyor, vesaire ama böyle.
Bakın, hemen yanında geçen yılın sunumuna paralel olarak da verilmiĢ. Sanki sosyal güvenlik açığı iĢte, 2002‟lerde 20‟ lerden,
20 küsurlardan bugün yüzde 4‟ lere düĢüyormuĢ gibi. Değil. Hemen geçen yılki sunuma bakın, orada çok net olarak da ifade ediliyor.
ġurada, bütçe transferi olarak 2014 yıl sonu tahminî 77 milyar lira. 2015 bütçesine de 80 milyar lira olarak konmuĢ. Bu sene onu
kaldırmıĢsınız. Sayın Bakanım, açık artıyor. Her ne kadar aktif pasif dengesiyle ilgili bazı Ģeyler söylediyseniz de o da henüz düzelmedi
biliyorsunuz, çok kötü vaziyette. Bindelerle ifade edilebilecek bazı düzelmeler söz konusu olabilir ama onlar da geçici. Ġnanın, böyle
devam ederse Türkiye yakında bu konuyla ilgili olarak çok büyük bir sıkıntıya girecektir.
Sosyal güvenlik hiçbir zaman Türkiye'de kara delik olmadı, öyle görmüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu olmazsa Türkiye‟ de bu
istikrar söz konusu olamaz, insanlar bu kadar huzurlu olamazlar. En azından bir maaĢları var. Nüfusun da çok büyük oranını kapsıyor
ama Türkiye‟ nin yeniden bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı var.
Kayıt dıĢı ekonomiyi henüz önleyemedik, kayıt dıĢılık çok önemli bir boĢluk. Kayıt dıĢılık paranın kaçırılması, kadronun
kaçırılması, çalıĢanların kaçırılması demek. Bu kadar büyük bir kayıt dıĢılık varken sosyal güvenliğin reforme edilmesi de mümkün
değildir. Zaten olmamıĢtır da yani bu Ģehir efsanesini yıkın, bu sosyal güvenlik reformuna yeniden baĢlayalım. Böyle bir Ģey söz
konusu değil. Yani, bu sene, 2016‟ da OVP‟ ye konan rakam 102 milyar. Bakın, OVP‟deki rakam bu. Belki bunun çok üstünde alacağız,
belki değil, çok büyük bir ihtimalle en az 110 milyar lira alacağız, 11 milyar değil, 111 lira alacağız yani buraya açık olarak konan
rakamın 100 milyar lira üzerinde bir para alacağız maalesef.
Bu norm ve standart birliğinin olmadığıyla ilgili, kurumla ilgili, kadrolarla ilgili, mevzuatla ilgili bütün detaylı bilgileri size
arkadaĢlarımız verebilirler, ben de bu konuda yardımcı olabilirim. Ama, Türkiye‟ nin sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı olduğu
kesindir. Henüz ortak bir veri tabanı dahi oluĢturamadık. Zaten, o ortak veri tabanı oluĢmadan reformun yapılması da mümkün değil.
ġimdi, siz açıkladınız, dünyada farklı bir noktaya doğru gidiliyor. Kapitalizmin kriziyle beraber çalıĢma hayatında da önemli
sıkıntılar var ama siz yine açıkladınız Türkiye‟ ye etkileri açısından. ĠĢsizlik Türkiye‟ de çok büyük bir maliyet unsuru değil, siz de bunu
kabul ediyorsunuz, böyle bir demeciniz var. Böyleyken tutup da yani uzaktan çalıĢma gibi, evden çalıĢma gibi teknolojik bazı
gerekçeleri… Haklı gerekçelerdir bunlar ama bunları göstererek bunların haklılığını farklı alanlara yansıtmamak lazım, bu esnek
çalıĢma konusuna, vesaireye yansıtmamak lazım.
Projeleriniz arasında, bakın, 64‟üncü Hükûmetin 216 eylem planı arasında sizin 9 tane -SGK‟ yla birlikte- projeniz var.
Bunlardan bir tanesini çok önemsiyorum. “ ÇalıĢma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak. ĠĢ gücü
piyasalarına esneklik sağlayan çalıĢma biçimleri iĢ sosyal güvenlik mevzuatına eklenecek. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin
geçici iĢ iliĢkisini de içerecek Ģekilde geniĢletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri…” Bunlar, tabii, Türkiye‟ de iĢ barıĢını bozacak
büyük sıkıntılar getirecek konular. Bunlarla ilgili olarak sendikacı arkadaĢlarım var, daha fazla bilgi verecekler, ben çok f azla girmek
istemiyorum ama çok sıkıntılı bir dönemde Bakanlığı devraldınız. Hem Sosyal Güvenlik Kurumunun gerçekten reform edilemediği, tek
çatı altında toplanamadığı, norm ve standart birliğinin sağlanamadığı anlaĢıldığı bir dönemdir. Bundan önceki dönemlerde çok
eleĢtirmedik çünkü “ Ha bu sene, ha gelecek sene olabilecek.” diye düĢünüldü ama artık, olmayacağını görüyoruz çok net olarak ama
ilave olarak da çalıĢma hayatıyla ilgili olarak çok büyük sıkıntıların söz konusu olduğu bir döneme giriyoruz.
Zaten, 2015 yılı Avrupa Birliği Ġlerleme Raporu da konuyla ilgili olarak önemli Ģeylere değiniyor, önemli eleĢtirileri de var,
beklentileri de var Avrupa Birliğinin. Sendikaların toplu sözleĢme yapmasına iliĢkin çifte baraj yükümlülüğü gibi etkin bir sosyal
diyaloğun önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatının daha etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanmasını istiyor. Mesela, bunlar çok önemli
konular. Mesela, “ Geçen yıl 33,6 olan, ĠĢ Kanunu‟ nun kapsamına girmeyen ve sendikalara eriĢimi olmayan kayıt dıĢı iĢçilerin oranı bu
yıl yüzde 34‟ e yükseldi." diyor. Önemli bir tespit bu maalesef, olumsuza giden bir istatistik bu.
Yine, ILO sözleĢmeleriyle güvence altına alındığı Ģekliyle kamu çalıĢanlarının grev hakkı olmaması özellikle kamu çalıĢanları
için, memurlar için eleĢtiriliyor.
Ekonomik ve Sosyal Konseyin 2009 yılından beri, yedi yıldan beri toplanamamasını da eleĢtiriyor. Ekonomik ve Sosyal
Konseyin yedi yıldan beri toplanamaması hakikaten eleĢtirilecek, anlaĢılması da güç bir konudur. Niye sosyal taraflar bir araya
gelmesinler?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ek süre veriyorum
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Her zaman da gelebiliyorlar, bir sorun da çıkmıyor. Niye gelmesinler?
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Dördüncü sanayi devrimini çalıĢanlarla birlikte gerçekleĢtireceğiz Sayın Bakanım, çalıĢanlara rağmen değil, tabii ki hep beraber.
Bu konuda size önemli bir sorumluluk düĢüyor, bunu baĢarmak zorundasınız ama sosyal güvenlik reformundan baĢlamak zorundasınız.
ĠĢin doğrusu bu. Öbürleri efsane. “ Biz sosyal güvenlik reformu yaptık.” Yapmadık, maalesef yapmadık. Bunu siz gerçekleĢtirin. Çok
önemli bir konu ve gereği Ģekilde yapalım. Mevzuatta birlik sağlayalım. Kurum da, yeni bir kurum oluĢturalım. Bir kurum, kurum
kültürü, herkes… Yani, kurumun sahibi yok Ģu anda, olmadı bir türlü, kurumun sahibi olmadı. 3 kurum bir araya geldi, farklı bir kurum
ortaya çıktı ama kendi kimliğini, kiĢiliğini ortaya koyan bir kurum ortaya çıkmadı maalesef ve sonuç alan bir kurum da ortaya çıkmadı.
Mesela, bu konuyla ilgili -demin unuttum- 2011 yılı bütçe görüĢmelerinde “ Sayın Bakan Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 yılı
sonu itibarıyla gelirlerinin 124 milyar, giderlerinin 140 milyar, açığın ise 16 milyar” olacağını söylemiĢ. ġimdi, oradaki kriter farklıydı,
farklı bir Ģekilde bu açık hesaplanıyordu. Orada da gizleniyordu yardımlar ama bu kadar değildi, bu çok anormal boyutlara geldi, çok
anormal boyutlara geldi. Bu Ģekilde yani açığı gizleyerek bunu halletmemizin imkânı yok. Bu sene siz 9 yazmıĢsınız
-herhâlde
11 milyar liranın üstünde- ama maliye kayıtlarına göre de bütçede 11 milyar olarak yer alıyor bu asgari ücret desteği.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bize, bu yıl mı ona açıklık getirelim?
Bizim bütçemize isabet eden bölümü 1 küsur civarında.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama, Maliye bütçede onu 11 olarak almıĢ.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, tekrar ek süre veriyorum.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Birçok konum da kaldı.
Sayın Bakanım, bu Polatlı‟daki Hema mağduriyeti söz konusu. Ben de onlarla sürekli olarak görüĢüyorum, siz de
görüĢmüĢsünüz, teĢekkür ederim. Ama, gerçekten yıllardan beri, on yıldan beri paralarını alamadılar bu insanlar. Hema sürekli olarak
isim değiĢtiriyor, unvan değiĢtiriyor sanki sahipleri değiĢmiĢ gibi, bu iĢçileri mağdur ediyor. Özel görüĢmelerimizde “ Evet, alacakları
vardır ama ben bunu ödemem.” diyor ve tehdit ediyor. Sizden önceki Sayın Bakanı da bu konuyla ilgili baĢtan ikna etmemize rağmen
sonradan ikna olmadı. AnlaĢılması mümkün olmayan bir Ģekilde sorun, sıkıntı çıkarıyorlar.
Ġki dakika daha müsaade eder misiniz?
BAġKAN – Tabii, buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, siz de biliyorsunuz, bu SayıĢtay çok önemli bir konu. SayıĢtay raporlarına bu
kadar kısa zamanda giremeyeceğim ama geçen dönem de SayıĢtayın Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgili olarak 28 eleĢtirisi vardı,
bulgusu vardı. Bu sene de 25 tane bulgusu var. Çok önemli bulgular bunlar. Bunları sizin de görmeniz, bu sosyal güvenlik reformu için
hakikaten gerekli. Mesela, bir tane, 4‟ üncü bulgu: “ Sosyal güvenlik denetmenleriyle rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığı müfettiĢlerinin mali
sonuç doğuran, kurum alacağına dönüĢen alacakları için tüm bulgularının kayıt altına alınmaması ve izlenmemesi…” Denetimde de bir
standart ve norm sağlanamadı maalesef, orada da sorun, sıkıntı var.
Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili olarak, 3 artı bir de…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – …denetim görüĢünü etkilemeyen 1 bulgu var.
Türkiye ĠĢ Kurumuyla ilgili olarak da güzel bir rapor düzenlenmiĢ, çok farklı 6 bulgu var orada da.
Bakanlıkla ilgili olarak da Bakanlık için yazılan rapor da güzel. 3 bulgu var denetim raporunda. 5 bulgu eğitim ve AR-GE
merkezi döner sermaye iĢletmesiyle ilgili var ve önemli konular var orada kasa hesabıyla ilgili, onun bile henüz doğru tutulmadığıyla
ilgili. ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliğiyle ilgili onun döner sermaye iĢletmesiyle ilgili 7 bulgu var, artı 1 hatta. Performansta da 10 bulgu var.
Bunlar da çok çok önemli konular, detayına girmiyorum ama muhakkak ele anılması gereken konular.
Bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum efendim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın KuĢoğlu. Sağ olun.
Sayın Çaturoğlu, buyurun.
Süreniz on dakika.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın Bakanım, sayın bakan yardımcım, değerli müsteĢarım, müsteĢar yardımcılarım,
genel müdürlerim, kurumların ve kuruluĢların değerli temsilcileri, çok kıymetli BaĢkanlık Divanı ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi
arkadaĢlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Sayın Bakanımızın Ģahsında tüm Bakanlık çalıĢanlarına yapmıĢ olduğu fedakârane çalıĢmalardan dolayı teĢekkür
ediyorum.
Evet, AK PARTĠ iktidarları döneminde sosyal güvenlik alanında, çalıĢma alanında önemli yenilikler yapılmıĢ, uygulamalar
yapılmıĢ ve bunlardan da toplumun büyük bir kesimi istifade etmiĢtir.
Ben kendime göre eksik bulduğum yönleriyle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, maalesef
özel sağlık kurumlarının nitelikli ve yeteri derecede denetlenmesi gerektiğini düĢünüyorum, buralarda kara delikler var, benim kanımca.
Bunun bir örneği, Sayın Kurum BaĢkanımızın babasının ismini kullanarak bir hastane devleti dolandırmaya kalktı ama anlaĢıldığı için o
hastanenin ruhsatları iptal edildi. Ama bu diğer tespit edilemeyen Ģahıslar için de geçerli bir durum. Buradaki örnek tedavi edilmeyen
hastanın tedavi edilmiĢ gibi gösterilmesi hadisesi. Ayrıca, tedavi edilen hastaların da bir çok mükerrer olmayan uygulamaları hasta
üzerinde yapılmıĢ gibi gösterip çok yüklü faturalar çıkartmak suretiyle kurumu dolandırmaya teĢebbüs ettikleri ortadadır, bunun çok iyi
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Ģekilde denetlenmesi gerekir diye düĢünüyorum. Bunu Sağlık Bakanımıza da ifade ettim ama Sağlık Bakanımız bunun daha çok
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yani sizin Bakanlığınızla ilgili olduğunu ifade ettiği için burada söylemeyi bir borç olarak
görüyorum.
Ġkincisi, hepinizin bildiği gibi, Soma ve Ermenek‟ te maalesef kömür ocaklarında meydana gelen elim bir kaza, 2 tane kazayı hep
beraber yaĢadık. Bu kaza neticesinde çok sayıda madencimiz Ģehit oldu. Sağ olsun Bakanlığımız bir kanun çıkartarak bu Ģehitlerimizin
en fazla bir yakınına olmak üzere iĢ vermeyi, ayrıca yakınlarına konut edindirmeyi öngördü. Ancak, madenciliğin baĢkenti sayılan Sayın Bakanımızın da yılbaĢı gecesi Enerji Bakanımızla birlikte bizzat bizi ziyaret ederek yılbaĢında madende o iĢçilerle beraber
çalıĢma ortamlarını gördüğü için söylüyorum- baĢta Zonguldak taĢ kömürü havzası olmak üzere, diğer bütün yer altı kömür
madenlerinde birçok tabii ki Ģehitler verdik biz. Bu konu Afyon toplantısında da gündeme geldi. Sayın BaĢbakanımız “ Bu tür hadiseler
karĢısında ayrımcılık olmaz, devlet hepsine gereğini yapmalıdır." demiĢ idi. Bu konunun da yakinen takip edilmesini Sayın
Bakanımızdan ve çalıĢma arkadaĢlarından arz ediyorum. Çünkü bizim de çok sayıda maden Ģehidimiz var. Geriye yönelik baktığımız
zaman 500-600 kiĢiye böyle bir iĢ imkânı sağlanacak gibi duruyor. O da zaten Ģu anda bizim Türkiye TaĢkömürü ĠĢletmelerinin acil
nefeslik iĢçi ihtiyacı da Maliye, Hazine vesaire gibi birtakım bürokratik engellemelere takılmadan halledilebilecek bir konu. 600-700
kiĢiye iĢ verilirse bu Ģehit yakınlarından, onlar da madenlerimize can suyu olur diye düĢünüyorum Sayın Bakanım.
Bir diğer konu, emeklilikte yaĢa takılanlarla ilgili. Onlarla ilgili 2 tane sorun var: Birisi, emekli yaĢı geldiği hâlde mevzuat
değiĢikliğinden kaynaklanan emekli olamama hadisesi var. Bunlarla ilgili çokça biz seçim bölgelerimizden ve Türkiye genelinden
talepler alıyoruz. Bu konuda inĢallah bir çalıĢma yapılırsa bu da takdire Ģayan olur.
Yine, burada emeklilikte yaĢa takılanlarla ilgili ikinci bir husus, özellikle BAĞ-KUR mükellefi olan esnaflarımızla alakalı.
Bunların Ģimdi primleri doluyor ama yaĢı dolmadığı için, esnaflığı da bırakamadıkları için prim ödemek zorunda kalıyorlar. Ama
burada bir kısmı diyor ki: “ Biz emeklilik ve yaĢlılık primi ödemek istemiyoruz, sadece sağlık primi ödemek istiyoruz, bu da bizim
hakkımız çünkü biz zaten emekliliği kazanmıĢız.” Bu noktaya da dikkat edilmesi, en azından bu konunun isteğe bağlı olması yani
isteyenin bu emeklilik primini ödemesi süresi dolduğu için, istemeyenin de sadece sağlık primi ödeyerek bu primleri ödemesi gerektiği
noktasında da inĢallah yardımlarınızı bekliyorlar.
Bir diğer konu, doğum borçlanması noktasında. Doğum borçlanması ilk çıktığı hâliyle bunların doğumdan önce ve sonra
sigortalı olup olmamalarına bakılmaksızın bir hak veriyor idi 2 çocuk için ama daha sonra bu değiĢtirildi, sadece sigortalıyken doğum
yapanlara bu hak verildi. Ancak, bunun da askerlik uygulamaları gibi sigortaya doğumdan sonra bile girse, bunun nasıl askerlik
borçlanmasında süreyi geriye çekiyorsa doğum borçlanmasında da bu Ģekilde, doğum tarihinde sigortalı olmasa bile çekmesi gerektiği
kanaatindeyim. Bu, hepsi için mümkün değilse de bile en az bir çocuk için verilirse bu mağduriyet giderilir diye düĢünüyorum Değerli
Bakanım.
Bir diğer konu, bu tabii, direkt Bakanlığımızla ilgisi yok bu konunun ama bizim Meclisimizde çalıĢan birçok genç eleman var,
bunlar taĢeron elemanı ve bunların özel bir ricaları var. Gerçi bunun için Meclis BaĢkanlık Divanının bir karar alması gerekiyormuĢ. Bu
taĢeron iĢçilerin kadroya alınması noktasında, bu kardeĢlerimiz de nazarıdikkate alınırlar ise Meclis BaĢkanlığımızla istiĢare ederek,
güzel olur diye düĢünüyoruz.
ġimdi, biz burada sabahlara kadar bazen çalıĢıyoruz, o arkadaĢlar da sabahlara kadar bize buralarda hizmetler yapıyorlar. O
konuların da dikkate alınması noktasında yardımlarınızı bekliyoruz.
Bir diğer konu Değerli Bakanım, bakın, bu, Anayasa‟ yı değiĢtirmekten daha önemli. Bizim kamu yönetiminin etkinlik ve
verimliliğinin artırılması için kamu personel reformunu mutlaka yapmamız lazım. Anayasa‟ yı değiĢtirmekten daha önemli bu çünkü
Hükûmet fedakârane ve cansiparane bir Ģekilde ülke için hizmet üretmeye çalıĢıyor ve üretilen bu hizmetleri halkımıza ulaĢtıracak olan
kamu görevlileridir. Kamu görevlilerindeki bu hizmetlerin yansıtılmasından kaynaklı sıkıntı vatandaĢlarımızı fevkalade etkili yor. Biz,
bunlarla ilgili bir icraatta bulunamadığımız için en fazla, mesela kaymakam, vali, vesaire, diğerleri, alıyoruz, bir ilden bir baĢka ile
bunları gönderiyoruz. O valiyi veya kaymakamı alıyoruz baĢka bir ilçeye gönderiyoruz. O kaymakam veya vali ceberut anlayıĢın
sahibiyse bu sefer benim ilçem olan Alaplı‟ daki vatandaĢlar kurtuluyor ama nereye gönderirsek oradaki vatandaĢlara aynı sıkıntıyı
çıkarmaya devam ediyor. Bunun için bu değiĢikliğin -zaten var sizin Ģeyinizde bu- mutlaka yapılması gerekir diye düĢünüyorum ve
yapmıĢ olduğunuz baĢarılı çalıĢmalardan dolayı Sayın Bakanım, Ģahsınızda tüm ekip arkadaĢlarınızı kutluyor, 2016 bütçenizin hayırlı
hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan temenni ediyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Çaturoğlu.
Sayın PekĢen, buyurun.
Süreniz beĢ dakika.
HALUK PEKġEN (Trabzon) - Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
2016 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Sayın Bakanım, süremin kısıtlı olması sebebiyle konu baĢlıklarıyla vurgu yapmak istiyorum.
2014 yılı SayıĢtay raporunun 7‟nci sayfasının birinci paragrafında altı çizilen 333 no.lu hesap konusu var. Bunu bir araĢtırma
konusu olarak da gündeme getirdim. Bir hukukçu titizliğiyle davranmaya çalıĢıyorum. Bu konuda tarafımıza gelen bilgiler buranın sizin
tarafınızdan ciddi anlamda soruĢturulması gerektiği yönünde. Buraya iliĢkin ciddi yolsuzluk iddiaları var ancak bunlar iddia. Bir
hukukçu olarak bunların ne derece güçlü olduğunu ölçme Ģansımız olmadı, sizin bunu araĢtıracağınıza eminim.
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Sayın Bakanım, sunumunuzda özellikle özürlü, engelli vatandaĢlarımıza iliĢkin değerlendirmelerinizi dinledim. Buna iliĢkin bir
değerlendirme yapmak istiyorum. 2010 yılında Türkiye‟ de gerçekleĢtirilen Özürlülerin Sorun ve Beklentilerini AraĢtırma Sonuçl arı‟na
göre, engelli bireylerimizin yüzde 28,7‟ si iĢ bulma olanaklarının artırılmasını istemektedirler. AB‟ nin 2015 yılı Türkiye raporuna
göreyse, engelli kiĢilere tahsis edilen yüzde 3 oranındaki kota doldurulmamıĢ ve bu türden 2.400‟den fazla kadro hâlen boĢ
bekletilmektedir. Bu durumda, efendim, bir: Kamu ve özel sektörünün çalıĢtırmakla yükümlü olduğu engelli kontenjanı sayısı nedir?
Bu konuda bir iyileĢtirme çalıĢması yürütülmüĢ müdür?
Ġki: Kamu ve özel sektörde açık olan engelli birey kontenjan sayısı nedir? Buna iliĢkin de yeni bir durum söz konusu edilmiĢ
midir?
Üçüncü husus: Yine 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 30‟uncu maddesinin amir hükmüne rağmen, engelli bireylerin istihdamı için
zorunlu kadrolar hâlâ neden boĢ tutulmakta, bu kadroların doldurulması için Bakanlığınızca yeni bir çalıĢma yürütülecek midir?
Dördüncü husus: Yasaya göre, engelli istihdamı zorunlu olmasına rağmen istihdam zorunluluğunu ortaya koyacak Bakanlığın
herhangi bir uygulamasını buradaki sunumunuzda görmedim efendim.
Bir de Sayın Bakanım, iĢ kazalarıyla ilgili olarak Türkiye‟ de çok sayıda iĢ davası ve bu davalara iliĢkin çok geniĢ tartıĢmalar söz
konusudur. Esasında gerek ĠĢ Kanunu‟nda, gerek Borçlar Kanunu‟ nda, gerekse Medeni Kanun‟ da harmanlanmıĢ olarak düzenlenmiĢ
yasal sorumlulukların birbirleriyle çok ciddi tartıĢmalar yarattığı da her zaman bilinmektedir. Bu hususta, özellikle kusursuz
sorumluluk, kusur sorumluluğu, rücu ve tazmin sorumluluğunun AB mevzuatlarıyla uyarlaĢtırılması büyük ivedilik arz etmektedir. Bu
konuda Bakanlığınızın bir çalıĢması var mıdır efendim?
Son bir husus da, BAĞ-KUR‟ un esnaf primlerinin ödenmesi konusunda esnaflarımızın çok ciddi yakınmalarına siz de tanık
olmuĢsunuzdur. Sayın Bakınım, bu konuda kabul edilebilir bir adil ölçeğin esnafların yıllık cirolarının ay ortalamasına bölünerek bir
kademeyle belirlenmesi, adil bir esnaf primi rakamının ortaya çıkması görüĢü kamuoyunda hâkim. Bu konuda bir çalıĢma
yürütülmesini de Bakanlığınızdan bekliyoruz.
Beni dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın PekĢen.
Sayın Bekaroğlu, buyurun.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, konuĢmanızda siyaset insanı nasıl olunur, siyaset insanlığından devlet adamlığına nasıl geçilir çok güzel bir
Ģekilde anlattınız ama konuĢmanın sonuna doğru o çizgileri siz geçtiniz, çok öfkelendiniz, çok suçladınız, insanlara “ sen” diye hitap
ettiniz, gerçekten çeliĢkiye düĢtünüz, onu ifade edeyim.
Bakın, Sayın Bakanım, millete hizmet etmek için buradayız. Siz iktidardasınız, hizmetler yapıyorsunuz, biz de muhalefetiz, biz
de sizin yaptığınız hizmetleri denetliyoruz. Demokrasi böyle bir Ģey. Hepimiz insanız, hepimiz de öleceğiz. Öyle, hiçbir eksi kliğimiz
yok, hiçbir Ģekilde hata yapmayız… Ya, bu, büyüklenmedir Sayın Bakanım. Büyüklenerek hiç kimse göklere eremez, yere sert basarak
da yerleri delemez. Bu sözün nereden alındığını siz bilirsiniz, arkadaĢlarınız söylerler.
Sayın Bakanım, gerçekten, bu ülkede yaĢayanlar bir biziz; yani Türk, Kürt, AKP‟ lisi, CHP‟lisi, Alevi‟ si, Sünni‟ si, biziz yani. Bu
barıĢı bizim tesis etmemiz gerekiyor ve buradaki insanlarla yapacağız. Dolayısıyla, iki sene evvel, üç sene evvel Ģöyle hitap edilen
insanlara bugün tamamen ters bir Ģekilde hitap edilmesi yarın iĢleri iyice zora düĢürür. Neticede, bu ülkede bir iç barıĢ tesis edilecek,
etmek zorundayız ve bu iç barıĢ… Terörle mücadeleye ben bir Ģey demiyorum. Defalarca ifade ettim, hiçbir egemen ülkede bir insan,
çıkar, ya da bir grup silahla hak talep edemez, böyle bir Ģey olamaz. Böyle bir ülkede, demokrasi de, o devletin egemen güçleri onları
yakalar adalete teslim eder. Yani, bu konuda bir Ģey söylemiyorum ama bu iç barıĢ hiçbir zaman öldüre öldüre tesis edilmeyecek. Bu
barıĢ buradaki insanlarla yapılacak dolayısıyla bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. “ Bizim” derken özellikle siz Sayın Bakanım.
Niye “ siz” diyorum? Çünkü siz devletsiniz. Her yerde söylediğiniz Ģu meĢhur Edebali‟ nin Osman Bey‟ e söylediklerini size
hatırlatıyorum. Siz daha sabırlı olmak durumundasınız, siz daha çok dinlemek durumundasınız. Ġktidar partisi milletvekilleri, siz
parmak sallamayacaksınız sayın milletvekilleri, bunu hatırlatırım.
ġimdi, bütçenize gelince, dinledim baĢtan sona. Ben bir konuyla ilgiliyim, Cumhuriyet Halk Partisi ĠĢ Sağlığı, Meslek
Hastalıkları ve Bu Konuda Yüksek Risk TaĢıyan ĠĢ Yerlerini Ġnceleme ve Ġzleme Komisyonunun üyesiyim dolayısıyla iĢ sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili sizi daha çok dinlemeye çalıĢtım fakat bir türlü oraya gelmediniz, gelince de geçiĢtirdiniz. Bizim Temel, bilirsiniz
Temeli, Rizeli, Trabzonlu bir yerden. Neyse, Ġstanbul‟ da bir olaya karıĢır, cinayet iĢler, yakalanır, çıkar yargıcın karĢına. “ Temel anlat.”
Temel baĢlar “ Rize‟ den yola çıktık, falan vapura bindik, Arsin‟ e kadar geldik, bir hava koydu aĢağıya, döndük gene Rize‟ ye, ya bir
daha, bir hava koydu aĢağıya, gene döndük Rize‟ ye.” Bir türlü gelmez. “ Temel Ġstanbul‟ a gel.” Gelmez. “ Niye?” “ Çünkü Ġstanbul‟a
gelirsem beni asarsın.” der. Siz de, Sayın Bakanım, bu konuyla ilgili hiçbir Ģey söylemediniz. ĠĢ kazalarıyla ilgili “ iĢ cinayetleri” de
diyoruz biz bunlara… Niye “ iĢ cinayetleri” diyoruz? Çünkü, bu kazaların hemen hemen tamamı, hemen hemen tamamı yani “ yüzde
95‟ i” falan demiyorum, önlenebilir, önlenebilir. Yani, ufak tefek para harcayarak, denetimleri zamanında, yerinde yaparak bu kazaların
-ya da biz “ cinayetler” diyelim- hepsi önlenebilir. Bu konuda verdiğiniz rakamlar… Zaten 2015 yılında ne kadar iĢ kazası oldu, ne
kadar insan öldü, kim bunlar, nasıl, bunlara hiç girmediniz Sayın Bakanım. O konuyla ilgili verdiğiniz rakamlar, iĢte, A sınıfı, B sınıfı,
C sınıfı güvenlik uzmanları, iĢ yeri hekimlerinin sayısıyla ilgili rakamları verdiniz, baĢka bir Ģey vermediniz. “ Çıkardığımız yasayla iĢ
sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önemi gösterdik.” dediniz, bu kadar ama bu yasa nedir, nasıl iĢliyor, ne oluyor hiçbir Ģey
söylemediniz.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 36

Sayın Bakanım, değerli arkadaĢlar, bakın, 2016 yılının Ocak ayında 110 iĢçi iĢ kazalarında öldü. ġubat da önümde, haberler var:
“ Devrilen vinçte öldü.” , “ Yüksekten düĢtü, öldü.” , “ Makineye sıkıĢtı.” , “ Halatı kopan asansör ezdi.” , “ Yüksek gerilim hattına kapıldı.” ,
“ ĠĢ makinesinin altında can verdi.” onlarca örnek. En vahimi de Kilimli‟ de -Zonguldaklı arkadaĢımız burada- Gelik‟ te mühürlenmiĢ
olan, daha evvel bir iĢ kazası dolayısıyla, yani yanlıĢ patlama dolayısıyla 1 iĢçi ölmüĢ, o sebepten dolayı mühürlenmiĢ olan bir ocakta
faaliyet yapıyormuĢ ve 2 tane iĢçi metan gazından zehirlenerek öldü. Yani, iki tane, üç tane, beĢ tane, on tane haber olmuyor değerli
arkadaĢlarım. Yüz tane falan olunca haber oluyor ancak, o zaman biz uyanıyoruz, Hükûmet olarak, millet olarak oraya gidiyoruz.
Esenyurt‟ ta, çok acıdır, Ġstanbul‟da daha bu olaydan bir sene evvel çok acı bir asansör kazası olmuĢ olmasına rağmen bir kaza oluyor, 3
iĢçi öldü. Bakın, 3 iĢçi diye geçiyoruz, istatistik… Ġnsan bunlar, insan. Ağrı‟ nın Diyadin ilçesinden gelmiĢler, biri 17, biri 19 biri 21
yaĢında. 17 yaĢındaki çocuk Anadolu lisesi öğrencisi, ara tatilde harçlık edinmek için geliyor oraya. Öldü, fakir, gariban çocuğu öldü.
Ağrılı Kürt çocuğu geldi, fakir gariban öldü. O hendeklerde, barikatların baĢında ölenler de, onlar da gariban, fakir çocukları, onlarla
çatıĢarak ölen Ģehitlerimiz, uzman çavuĢlar, sözleĢmeli erler, bunlar da gariban, fakir çocukları değerli arkadaĢlar. Öldü bunlar.
Enteresandır, öyle bir Ģekilde ölüyor ki Sayın Bakanım yani sizin bire bir sorumluğunuz var, onu anlatmaya çalıĢıyorum. Burada
da Fi Yapı diye bir firma, ad veriyorum -dava açarsa açsın, ĠĢ Kanunu‟ ndan birkaç kere yargılandım, ticareti zorlaĢtırma diye bir kanun
var, bundan yargılandım, yine veriyorum isim- adam Esenyurt‟ ta ruhsat alıyor 10 katlı binalar yapacağım diye. Ofisinde, 30 katlı
binaları varmıĢ gibi daireleri pazarlıyor değerli arkadaĢlarım. O arada davalar çıkıyor, iĢte, mahkemeler oluyor, 30 kat ruhsatını da
alıyor ama yine de yürütemiyor iĢi, kayyuma kalıyor. Denetim yapıyorsunuz Sayın Bakanım, sizin elemanlarınız gidiyor denetim
yapıyor, bu binalardan bir kısmını mühürlüyor, sizin Bakanlığınız açıkladı. Ama, burada kayyumda olan bu binalardan birinde çalıĢma
yapılıyor, üç sene hiç bakım yapılmamıĢ, denetim yapılmamıĢ asansörde bir cıvata -cıvata kaç lira, belki de 10 liradır, 20 liradırkırılıyor, 24‟ üncü kattan insanlar yere çakılıyor. Bunlar insan arkadaĢlar, empati yapın, 17 yaĢındaki çocuğunuzu gözünüzün önüne
getirin, 25 yaĢındaki kardeĢinizi gözünüzün önüne getirin.
Sayın Bakanım, 2015 yılında -sizin rakamlarınız farklı olabilir- bizim Komisyonumuzun ve benzer Ģeyde çalıĢan sivil toplum
örgütlerinin yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda 1.730 iĢçi iĢ kazalarında, ben diyeyim cinayetlerinde, hayatını kaybetti. Bunların burada
Bakanımız hesabını vermeliydi, vermek zorundadır aslında. O, aylara göre, iĢte, 128, 167, 172, 174, gidiyor. En son aralık ayında 137
kiĢi iĢ kazalarında ya da iĢ cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2013‟ te 1.235, 2015‟ te 1.730, iĢte, çoğu erkek; yaĢları, değiĢik yaĢlarda
insanlar var ama bunların bir kısmı çocuk, 15-17 yaĢında Sayın Bakanım.
DeğiĢik iĢ kollarında iĢ kazaları oluyor ama en çok inĢaat, yol, tarım, orman, taĢımacılık, enerji, gıda, madencilik, belediye
hizmetleri, büro, bütün iĢ kollarında hemen hemen kaza oluyor. Siz de bu iĢ kollarını, iĢte, çok riskli, orta ve az riskli di ye
sınıflandırıyorsunuz.
Sayın Bakanım, biraz evvel ifade ettim, evet, bu konuyla ilgili bir Ģeyler yaptınız, bir yasa çıkardınız, 6331 sayılı Yasa ama,
nasıl iĢliyor bu yasa? Aksaklıkları nelerdir? Bunları dinlemek isterdik sizden Sayın Bakanım. Gerçekten iĢliyor mu? GöndermiĢ
olduğunuz bu iĢ güvenliği uzmanları gerçekten yeterli mi, görevini yapıyor mu?
Değerli arkadaĢlarım, Ģu iĢe bakın: Siz bir iĢverensiniz, bir iĢ güvenliği uzmanı istihdam ediyorsunuz, maaĢını siz veriyorsunuz.
Bu insan sizi nasıl denetleyecek değerli arkadaĢlarım? Böyle bir Ģey olabilir mi? Daha öteye gittiler, iĢte, biliyorsunuz, iĢ güvenliği ve iĢ
sağlığıyla ilgili firmalar var, buradan hizmet alıyorlar. Kimdir bunlar Sayın Bakanım? Kaç tanedir bu firmalar? Gerçekten yeterli
elemanları var mıdır? Bu konuyla ilgili bir çalıĢma var mı? Ġki sene, üç sene oldu. 2012‟den, dört sene oldu. Bu süre içinde nasıl
uygulandı bu yasa, ne oldu? Bunlarla ilgili bir Ģey söylemeniz gerekirdi Sayın Bakanım.
ġimdi, meslek hastalıkları… Aynı Ģekilde, bu meslek hastalıklarıyla ilgili denetim yapanlar kimler?
Sayın Bakanım, çok iyi biliyorsunuz, bir iĢ yerinde meslek hastalıklarıyla ilgili, iĢ sağlığıyla ilgili iĢ yeri hekimleri var, iĢ
güvenliğiyle ilgili iĢ güvenliği uzmanları var ya da bir firmadan hizmet alıyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, ek süre veriyorum.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Lütfen.
Herhangi bir kaza olduğu o zaman -mahkemelerden görüyoruz, takip ediyoruz- sürekli olarak orada bire bir görevli olan insanlar
sorumlu oluyor. ĠĢte, kamuoyu tepkisi varsa Soma gibi, Ermenek gibi, iĢte, Ġstanbul‟daki büyük asansör kazası gibi ya da DavutpaĢa,
OSTĠM gibi büyük kazalarda birkaç kiĢi gözaltına alınıyor falan, bir süre sonra, zamanla unutuluyor, gidiliyor ve sorumlu olarak 1 kiĢi,
2 kiĢi, orada çalıĢanlar bulunuyor, iĢveren çok az ceza alıyor. En önemlisi, bu iĢin denetimini yapmayan, Sayın Bakan, siz yani siz
derken size bağlı olan kurumların, kuruluĢların sorumlu olduklarına dair çok bir Ģey göremiyoruz.
Sayın Bakanım, evet, yasada belli, bir iĢ güvenliği uzmanı çalıĢtırıyor olması iĢverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, bunlar
yazıyor ama pratik olarak görüyoruz.
Sayın Bakanım, öyle sanıyorum, Soma kazasını, Soma davasını izliyorsunuz, sizin avukatlarınız da uzmanlarınız da izliyordur
ama buraya sadece devlet gözüyle bakmayın. ĠĢte, sizde çalıĢan insanları… Devlet hep böyle davranır. Devletin karıĢtığı dünya kadar
suç olur, olay olur, devlet, sanki o devlet görevlisi suçlu bulunup yargılanır, ceza alırsa devletimiz, kutsal devletimiz çok büyük zarar
görecek gibi böyle bir refleksle davranır. Bu, hem insan hakları ihlallerinde böyle olur hem iĢ kazaları, iĢ cinayetlerinde de böyle olur.
Öyle bir Ģey yok değerli arkadaĢlarım, sevgili milletvekilleri, sayın bürokratlar, öyle bir Ģey yok, kutsal olan insandır. Bi z varız diye öyle değil mi Sayın Selim Bağlı- devlet var, kurum var, siz varsınız, Bakanlık var, diğerleri bizim için, insan içindir ama bunda devlet
öncelikli bakılır, davranılır.
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Sayın Bakanım, bakın, bir “ Katildir.” , “ Değildir.” tartıĢması yapıldı. Tabii, CumhurbaĢkanına, bakanlara “ katil” denilmesini
filan, bunları tasvip etmedik, bunu söyledik baĢtan beri, Sayın Genel BaĢkanımız da yerinde, orada söyledi ama bir Ģeyi ifade ediyorum,
bakın…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sürenizi tekrar uzatıyorum Sayın Bekaroğlu.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Bitiriyorum Ģu anda.
…ısrarla bir kaza oluyor, tedbirler alınmıyor, tekrar tekrar oluyor. Bakın, Ġstanbul‟da, -iĢte, binlerce daire- Esenyurt‟ ta 30 katlı
binalar da gözümüzün önünde Sayın Bakanım. Yani, bunu siz bilmeyecekseniz kim bilecek? ġimdi, orada o gün iĢe baĢlamıĢ iĢ
güvenliği uzmanı gözaltına alındı. O çocuk da 17 yaĢındaki çocuk da o gün sigortalı yapılmıĢ belki de kazadan sonra, onları sorumlu
tutacaksınız. Siz bileceksiniz Sayın Bakan. Fırat‟ ın kenarında koyun… Bunu kim bilecek Sayın Bakanım? Ama, bugüne kadar hiç…
Demokratik ülkelerde böyledir, hukuk devleti vardır, hukuk iĢler, çok ağır yaptırımları vardır, caydırıcıdır ve bir de siyasi sorumluluğu
vardır. Gelir, siyasi sorumluluğu vardır.
ġimdi, bakın, bu kadar asansör kazası oluyor, insanlar ölmeye devam ediyorsa ve bu denetimi yapmıyorsanız Sayın Bakanım,
bunun sorumlusu kimdir, bunlar nedir? Yani, Ģu anda Esenyurt‟ taki kaza -o 3 kiĢinin öldüğü- kaza mı, cinayet mi? Ben diyorum
cinayet. Benzerleri çok sayıda var, çok sayıda olunca da katliam diyoruz. Bunun sorumlusu kim? Bu tedbiri almayanlar, burayı
denetlemeyenler yani sizsiniz Sayın Bakanım, sizsiniz, siyasi sorumlusunuz. Türkiye‟ de görülmüĢ mü böyle bir Ģey? Mesela, Esenyurt
kazasından dolayı size soru önergesi verdim -size gelmemiĢtir, zaten soru önergelerine cevap filan da vermiyorsunuz- “ Ġstifa edecek
misiniz?” diye sordum, tekrar soruyorum. Çıkın -çok büyük devlet adamı gibi konuĢtunuz, öylesiniz de mutlaka- bir örneklik daha
ortaya koyun, “ Bu kazalardan, bu ölümlerden, bu katliamlardan ben sorumluyum, yeteri kadar tedbir alamadım, istifa ediyorum.” deyin.
Deyin ki ondan sonra bunlar olmasın.
Bitiriyorum son cümlelerim.
Değerli arkadaĢlarım, yani gerçekten üzücü. Sayın Bakanımız ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesini sundu, önemli
Ģeyler söyledi, rakamlara bizi boğdu fakat bir tane iĢ kazasına değinmedi “ ġu kadar insanımız da öldü, Ģu sebeplerden dolayı öldü.”
diye. Niye? Çünkü orada açık var, orayı göstermek istemiyor, örtüyor. Bu deve kuĢu Ģeyiyle baĢımızı kuma gömerek hiçbir yere
gidemiyoruz. Belki de bizim burada konuĢtuğumuz anlarda Türkiye'de baĢka bir yerde siz denetim yapmadığınızdan dolayı, ilgililerin
görevini yapmadığından dolayı, aç gözlü patronların gözü doymadığından dolayı…
Sayın Bakanım, yıllar önce Tuzla‟ da 100 dolara alınan, iĢte, gaz detektörünü -neyse, ismini tam bilmiyorum- almadığından
dolayı, eski bir siyasetçinin iĢ yerinde 2 çocuk, genç yanarak öldü. 100 dolar Sayın Bakanım. Bunları siz denetleyeceksiniz Sayın
Bakanım, Hükûmet denetleyecek bunları. Çünkü, insan için varız, devlet insan için var, diğerleri boĢ değerli arkadaĢlarım.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Bekaroğlu.
Sayın Durmaz, buyurun.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın BaĢkan, değerli Komisyonumuzun üyeleri, Sayın Bakanım, sevgili bürokratlarımız, değerli
basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada görüĢtüğümüz ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ülkemize de hayırlı olmasını diliyor, bir sonraki
yıl da bu olumsuzlukları konuĢmamayı diliyorum.
Sosyal devlet, devletin sosyal barıĢı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli
ve meĢru gören bir anlayıĢtır. Anayasa‟ mızın 49‟ uncu maddesi de “ ÇalıĢma, herkesin hakkı ve ödevidir.” deyip “ Devlet, çalıĢanların
hayat seviyesini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri korumak, çalıĢmayı desteklemek, iĢsizliği
önlemeye elveriĢli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalıĢma barıĢını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” der.
Bu anlayıĢla bizler, toplumsal barıĢın, eĢitliğin gereği olan sosyal devlet anlayıĢını kurmak, korumak ve gerekli önlemleri
almakla mükellefiz.
Kamu kaynaklarının adil dağıtıldığı, halktan yana bir bütçe olmazsa olmazımızdır. Bu kaynaklar kimin için ne kadar ayrılıyor?
Hangi sorunu ne kadar çözecektir? Bu soruların cevabı aslında bilinçli bir politikanın sonucunu da ortaya çıkarmaktadır.
Eskiden ekmek aslanın ağzında derdik. Oysa Ģimdi emekçiler ekmeği kazanmak için âdeta bir aslan sürüsüyle dövüĢmek
zorunda kalıyor ve kuralsız olarak.
Milyonlarca iĢçi, açlık sınırının altında yaĢam mücadelesi verirken, sigortalı ve güvenceli bir iĢin sadece hayalini kurmakla
yaĢamını sürdürüyor.
Ülkemizde gelinen noktada; uzun saatler ve kötü koĢullar altında, iĢ kazalarıyla burun buruna çalıĢtırılan iĢçiler, ayın sonunda
söz verilen ücretin tamamını alabiliyorsa ve sigorta primleri yatırılıyorsa kendilerini Ģanslı hissetmeye baĢladılar.
ĠĢçilerin geldiği son konum Ģu: “Emeklilik planı zaten yapmıyoruz, yeter ki iĢten atılmayalım ve maaĢlar hesabımıza yatsın."
Bu hâle getirilen sistemin sorumlusu öncelikle bu Hükûmet ve ÇalıĢma Bakanlığının onlarca eleĢtiri ve önerimizi dikkate
almadan gece yarısı çıkarılan torba yasalarıdır.
Emek dünyasının kronikleĢmiĢ sorunlarının çözümü için ayırdığınız bütçe, izlediğiniz politika ne yazık ki iflas etmiĢtir. ĠĢçiye
ölümü fıtrat gören anlayıĢın politikasını yürüttükçe iĢçiler ölmeye, binalar çökmeye, emekliler de üç kuruĢa muhtaç olmaya etmeye
devam edecekler.
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Değerli milletvekilleri, ülkemiz iĢ kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü. Biz iĢ kazalarında Ģampiyonluk
istemiyoruz. ĠĢçiye ölümü fıtrat görenlere inat yaĢamadan, kardeĢçe bir çalıĢma barıĢından yanayız. ĠĢçinin kaderi ölüm değildir. ĠĢ
güvenliğinde artan denetimsizliğe karĢı önlem almazsak, bütçede bu konuya özel pay ayırmazsak ölümü kader değil, artık cinayet
olarak değerlendirmek gerek.
Binalara, betonlara değil, gelin artık hep birlikte insana değer ve önem verelim.
Değerli arkadaĢlar, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Meclisinin verilerine göre 2015 yılında en az 1.730 emekçi iĢ cinayetlerine
kurban gitmiĢtir. Bu ölümler karĢısında daha ne kadar duyarsız kalacağız? ĠĢ güvenliği alanında yasa çıkartıyorsunuz ama denetim
noktasında ciddi zafiyetler yaĢatıyorsunuz. Bu ne yaman çeliĢkidir Sayın Bakanım! Biz bugün burada somut önlemleri sizden duymak
istiyoruz. Güvencesiz çalıĢmayı, taĢeron köleliğini büyüten, sendikal hak ve özgürlükleri yok sayan anlayıĢtan ve çalıĢma stratejisinden
emekçiler için olumlu sonuçlar çıkarmanızı bekliyoruz.
Değerli arkadaĢlarım, çalıĢmak ile iĢsiz kalmak, bir sarmal gibi iç içe geçtiği bu günlerde, iĢçilerin yakasına takılan taĢeron iĢçi
kartı, iĢçi sınıfının tek çalıĢma biçimini belirlemeye yetiyor. Hani örnekler verip milat dediğimiz, 2002 yılında 387 bin olan taĢeron iĢçi
sayısı, bugün geldiğimiz 2015 yılı sonu itibarıyla 2 milyonu aĢmıĢtır.
Az önce kitapçıkta farklı ĠġKUR projelerini titizlikle inceledim ama bunlar seçim dönemlerinde hayata geçirilen ama hiç
kimsenin gelecek kaygısını gündeminden çıkarmadığı Ģeyler. Ġlimiz Tokat‟ tan örnek veriyorum Sayın Bakanım, 7.400 kiĢi 7 Haziran
öncesi ve 1 Kasım arasında 1 Kasımdan üçdört gün sonra iĢe alındı ve bunların tamamı gerçekten ihtiyaçlı insanlar ama yüzde 75‟ i
amacına uygun kullanılmadı. Bir tanesiyle ilgili kısa bir anımı aktarayım.
6 Kasım Cuma günüydü yanılmıyorsam, gittiğimde ĠġKUR‟ un önünde bir hayli insan gördüm böyle orta yaĢ grubunda hatta 60
civarında olan da vardı aralarında, hanımefendiler, iki minibüs dolusu gelmiĢler. ġöyle omzuna elimi attım dedim ki: “ Ya, bacım, bu
sıcakta niye yoruldun, buraya neden geldin?” “ Vallahi, buraya maaĢa yazılmaya geldik." dedi. “Kim getirdi sizi?” dedim. “ Vall ahi,
bizim ilçe baĢkanı getirdi." dedi. “ Ġlçe baĢkanı madem bu iĢi halletmiĢ, sizi niye yordu buraya?” dedim. “ Vallahi, ilk imzayı bizim
atmamız lazımmıĢ, ondan sonra hesabımıza para yatıyormuĢ.” “ Ne iĢ yapacaksınız?” dedim. “ Vallahi, biz bir Ģey yapmayacağız, bize
para verecekler." dedi. Yukarı çıktığımda Adalet ve Kalkınma Partisi Ġlçe BaĢkanını gördüm, tanıyordum. O, BaĢkan, hoĢbeĢ falan.
Müdür Bey'in masasının önünde oturuyor ama Müdür Bey makamında yok. Hayırdır? “ Ya, iĢte iĢler vardı, getirdik.” “ Niye yordun o
kadıncağızları?” dedim. “ Ya, Müdür Bey‟ in Ģartı, illa gelip bir giriĢi onların yapması lazım." dedi. “ Ne yaptıracaksınız bunlara?”
“ Ormanı temizliyormuĢ gibi yaptıracağız.”
Sayın Bakanım, bu tüyü bitmemiĢ yetimin hakkı olan o bütçeleri, o projeleri lütfen denetleyin.
Bir çarpıcı örnek vereyim, ismini vermeyeceğim, bir belediye baĢkanımız verilenleri de kabul etmedi yine, Adalet ve Kalkınma
Partisinden bir belediye baĢkanımız. “ Sayın BaĢkanım, niye kabul etmiyorsun?” “ Benim buradaki çalıĢma düzenimi ve prensiplerimi
bozuyor.” Yani kiĢilere göre iĢ ihdas edilme projeleri. Bunların daha ayaklarının yere değebilmesi için denetlenmesi, kontrol
mekanizmasının olması gerekiyor. Siyasi gücü devletteki bu yapılanmaya kullandığımızda böyle olumsuz sonuçlar çıkmaktadır.
TaĢeron iĢçi sayısı neden artıyor? Çünkü dıĢarıdan hizmet alma yöntemi doğrudan istihdam sağlamaya göre çok daha ucuz. Yani
ucuz iĢ gücü yaratmak için taĢerondan vazgeçmiyoruz.
Bu anlamda yüce Meclis sanki bir âdeta taĢeron kampı gibi Sayın Bakanım.
Bu sebeple kamu kurum kuruluĢları dâhil, temizlik, güvenlik, ulaĢtırma gibi birçok hizmet taĢeron firmalar aracılığıyla
yürütülüyor. Hatta, Bakanlığımız, yani ÇalıĢma Bakanlığı da bu konuda ciddi sayıda taĢeron iĢçi çalıĢtıran bir kurum.
2002 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalıĢan taĢeron iĢçi sayısı sadece 11 bin iken, bugün bu rakamın 150 bini
aĢmıĢ olması, bakanlıklardan, belediyelere ve hastanelere kadar nasıl bir anlayıĢın egemen olduğunu göstermeye yeter de artar bile.
TaĢeron firmalar, daha çok kâr elde edebilmek için 10 iĢçiyle yapılması gereken bir iĢi 6 iĢçiyle yapmakta ve yüksek kârlılık,
emek sömürüsünü her zaman gündeme getirmektedir.
Ġnsanca yaĢam Ģartlarından yoksun, uzun ve esnek çalıĢma saatlerinde, haftalık izin kullanamadan çalıĢan taĢeron iĢçilerin
sendikalı olmaları bizzat Bakanlığınızca engellenmektedir. Eğer samimi iseniz ve samimi isek hep beraber bu taĢeron iĢçilerin
sendikalaĢması yönündeki çabalarınızdan örnekler veriniz, biz de katkı sunalım Sayın Bakan.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Durmaz, ek süre veriyorum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Toparlıyorum Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
ĠĢsizler ordusunun her geçen gün büyüdüğü bu ülkede taĢeron olmak dahi diplomalı çaresizler, iĢçiler için bir tercih hâline
gelmiĢtir.
Değerli arkadaĢlarım, bugün yüzde 10‟ ların üzerinde iĢsizlik rakamıyla ülkenin durumu ortada. Aslında ülkemizi, çalıĢma
yaĢamını, refah düzeyimizi, sosyal güvenliğimizi tek bir fotoğraf anlatıyor. Zamanınızı almayacağım, Antalya‟ da kendini yakan bir iĢçi,
artık bu tür örneklere alıĢır olduk. Bu insanın kendini yakarak öldürmesi böyle bir vahim tabloyu ülkemiz adına dünyaya da utanç
vesikası olarak göstermiĢtir.
Ölümün bu kadar ucuz olduğu bir ülkede belki unutup geçtiniz ama bu fotoğrafı, ölümü unutmayalım. Bu fotoğraf bizim
ÇalıĢma Bakanlığımızın, yasalarımızın bir ayıbıdır. ĠĢsizlikten, yoksulluktan ölümü seçen insanların ülkesi olmayalım.
Yine iĢsizlikten söz etmiĢken, yeni bir kararla iĢsiz bırakılan kâğıt toplama iĢçilerinden söz edeceğim. Kâğıt toplama iĢçilerinden
kâğıt alanlara artık 140 bin TL ceza ödeyecekleri bildirildi. Kâğıt toplayıcıları Türkiye'de en zor iĢlerden birini yapmakta; hem yeni
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ormanların kesilmesini önlemekte hem de çok zor Ģartlarda bizlerin istirahat ettiği saatlerde sokaklarda gece gündüz çalıĢmaktadır.
Güvencesiz koĢullarda çalıĢtığı da hepimizce malumdur. Bu düzenlemeyle 500 binden fazla kâğıt iĢçisinin iĢsiz kaldığını biliyor
muyuz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Durmaz, tekrar ek süre veriyorum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) - Sayın Bakanım, bu uygulamaya son verilmeli, insanlar iĢinden ekmeğinden edilmemelidir. Bu
çöpten kâğıt toplayıp ekmeğini çıkaran 500 bin insana iĢ veremiyorsanız, iĢini, ekmeğini de elinden almamaya özen gösterelim.
Değerli milletvekilleri, çok önemli bir konu daha var, kıdem tazminatı. ÇalıĢanlar ısrarla söylüyor “ Kıdem tazminatıma
dokunma.” diye. Kıdem tazminatı kazanılmıĢ bir haktır ama Hükûmet yüzde 86 civarında insanın kıdem tazminatını zaten alamadığını
bahane göstererek kıdem tazminatını fona devretmeye çalıĢmakta ve güvencesizliğin pençesine düĢürmeye devam etmektedir. ĠĢsizlik
Sigortası Fonu'nda olduğu gibi tasarrufu yükseltip bunu kullanmak istemektedir. ĠĢsizlik sigortasında biriken büyük bir para müthiĢ bir
mali fona dönüĢtürülmek istenmektedir. Bu fon sayesinde hazine çok daha düĢük faizle borçlanma imkânına sahip olacaktır. Böyle bir
fon daha oluĢturmak istiyorlar. Sorunu çözmek istiyorsanız, mevcut yasada “ Ġstifa eden iĢçi kıdem tazminatını alabilsin.” diye bir
değiĢiklik yapılması yeterlidir. Lütfen kazanılmıĢ hakları tahrip etmek yerine koruyalım.
Türkiye, çok uzun saat çalıĢan iĢçiler sıralamasında 36 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Yine, OECD‟ de rekor kırdık. OECD'nin
Daha Ġyi Bir YaĢam Endeksi‟ ne kaynaklık eden ĠĢ-YaĢam Dengesi Alt Endeksi‟ ndeyse Türkiye 36 ülke içinde çok uzun saat çalıĢan
iĢçiler, cinsiyet eĢitsizliği, boĢ zaman ve kiĢisel bakım için ayrılan zaman sıralamalarının tümünde en kötü sonuçları elde etti.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Durmaz, toparlamanız için tekrar ek süre veriyorum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Toparlıyorum Üstadım.
Görüyorsunuz çalıĢma yaĢamını ilgilendiren konularda dünyada, Avrupa‟ da rekorlar kırıyoruz ama bu rekorlar olumsuz
rekorlar. Onlarca yıl vergileriyle ayakta durduğunuz çalıĢanların bütçeden doğan hakları verilmediği sürece ülkenin kaynaklarının
adaletli dağıtıldığından söz edemeyiz. Asgari ücretin insanca yaĢamak için gerekli olan ücretin altında olduğu koĢullardaysa böyle bir
adalet ve vicdan yoktur, hakkaniyet yoktur. Olsa olsa, bunu ülkemiz insanına reva görenler kul hakkı ve vebaliyle yaĢamını sürdürürler.
Hakça ve adaletli bir bölüĢümü sağlamak sosyal devletin ve Hükûmetin görevidir. Bu ülkenin vergi rekortmenleri sanılanın aksi ne
sermayesi değil, bu ülkenin emekçi ve çalıĢanlarıdır.
Tabii sosyal güvenlik deyince bir de emeklilerimiz var. Bugün sorunları sosyal güvenlik sistemi olan 11 milyonun üzerinde
SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklisi var. Emekli ücretlerinin ne kadar düĢük olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ġnsanların bu emekli
maaĢlarıyla geçinemediği ve bunun dıĢında ayrıca bir iĢ yapmak zorunda kaldıklarını, pazarda limon, yolda mendil sattıklarını hepimiz
biliyoruz. Özellikle çocuk okutan emeklilerin durumları son derece de kötüdür. Avrupa'da emeklilik “ yaĢamak” demekken, bizdeyse
emeklilik “ aldığın ücretle ölümü beklemek” anlamına gelmektedir. Emeklilere verilen zamlar enflasyon karĢılığında eriyip gidiyor.
Ġnsanlar yıllarca emek veriyor ama emekli olmaya korkuyor çünkü emekli olduğunda geçinemeyecek. Çünkü emekliler geleceklerini
asla çıkarılan yasalarda göremiyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Durmaz, 4‟ üncü defa uzatıyorum.
Lütfen, istirham ediyorum…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakan, iĢsizliği, taĢeronu, iĢ cinayetlerini, olumsuz çalıĢma koĢullarını çözmek sizin
göreviniz, hepimizin görevi, bunlara kayıtsız kalmayalım. Bu kronikleĢmiĢ sorunların çözümü için emek ve meslek odalarını,
sendikaları, iĢçi ve emekçileri dıĢlayarak değil, bütçeleme sürecinde talep ve önerilerini dikkate alarak çözebiliriz. Bu durumda,
Türkiye'nin 2016 yılında ciddi yapısal sorunlar, yüksek faiz, iĢsizlik ve ekonomik durgunluk tehdidiyle karĢı karĢıya olduğunu
göstermektedir. 2016 yılında iĢçi ve emekçilerin ekonomik olarak büyük risklerle karĢı karĢıya kalmaması için acilen yapılması gereken
önlemler vardır.
Sayın BaĢkanım, zorlamayacağım bunları Ģey yapmayacağım ama bir de Sayın Bakanım, sosyal güvenlik kurumları birleĢtirildi,
halka da doğru hizmet verebilme adına doğru bir proje. Ġlçelerde de Sosyal Güvenlik Kurumu büroları açıldı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Ancak, bunların fiziki koĢulları, gerek iç donanımı gerekse kiralanmıĢ binaları gerçekten insanlara
hizmet vermek için günümüze yakıĢmıyor. Bu anlamda, bunların fiziki koĢullarının ve binalarının çalıĢanlarının daha rantabl hizmet
vermeleri için düzenlenmesini diliyorum.
Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Durmaz.
Sayın Kavcıoğlu, buyurun.
Süreniz on dakika.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın Bakanım, Değerli BaĢkan, çok değerli Komisyon üyeleri; öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Bakanım, öncelikle, engellilerle ilgili Hükûmetimizin son yıllarda yaptığı çalıĢmalar ve sağladığı iĢ imkânlarından dol ayı
teĢekkür ediyorum. Yalnız uygulamada, sahada karĢılaĢtığımız bir Ģey var, onu paylaĢmak istedim. Eğer, bu konuda da arkadaĢlar bir
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çalıĢma yaparlarsa çok faydalı olur. Engellilerin -biraz önce de ifade ettiğim gibi- özellikle sağlanan imkânlardan dolayı Hükûmete olan
teĢekkürleri var ama bu son dönemde iĢe alımlarda Türkiye genelinde kura çekiliyor. Biliyorsunuz, bunların bakıma muhtaç olanları da
var veya ailelerinden ayrılıp baĢka yerlerde yaĢamaları da zor. Dolayısıyla, kendi Ģehirlerinde, kura çekim yöntemiyle kendi
Ģehirlerinde iĢ imkânı sağlanırsa çok daha iyi olacak. Bu konuda bir çalıĢma yapılırsa çok iyi olur, sahada da çok talep var bu anlamda.
Ġkincisi, yine, ĠġKUR‟ dan dolayı sağladığınız imkânlar, iĢsizlik anlamında, ĠġKUR üzerinden özellikle yeni iĢ imkânları ve iĢe
alımlar sağladığınız için teĢekkür ediyorum. Orada da yine Ģöyle bir farklı farklı uygulamalar var ama ben hem öneri olarak hem de
sahada, biliyorsunuz, özellikle Anadolu‟ da Ģöyle bir sıkıntımız var. Yani, mesleki bir konuda yani sanat olarak iĢlerin yürütülmesi
anlamında yeni çırak-kalfa iliĢkilerinde sıkıntılar var. Ġnsanlar artık eskisi gibi çıraklıktan kalfalığa, ustalığa doğru bir çalıĢma sabrına
pek katlanmıyorlar. Ayrıca, kaybolan sanatlarımız var, kaybolan iĢ kollarımız var. Bunların devamı açısından -Anadolu‟ da bu çok
önemli- ĠġKUR‟ a aldığımız gençlerin -bir yaĢ tahdidi konulabilir- özel sektörde diyelim ki bir mobilyacı olarak veya farklı dallarda bir
yıl, iki yıl… Çünkü bu imkânı tanıyorsunuz normalde ama özel sektörde o sanat okulu mezunu veya o sanatta yürümek isteyen kiĢilere
karĢılıklı olarak ĠġKUR‟ de “ match” ederek, birbirleriyle buluĢturarak bir yıl, iki yıl… Mesela, mobilyacıda veya iĢte motorcuda orada
bir yıl, iki yıl sağladığınız imkânları -tüm maaĢını, giderlerini, SSK‟ sını karĢıladıktan sonra- o iĢ kolunda çalıĢmasını sağlayarak o iĢ
yerinde de devlet ne kadar süre o imkânı tanıyorsa iki katı orada çalıĢma imkanını karĢılıklı sözleĢmeyle sağlayıp üç dört yıl o iĢ
yerinde çalıĢan mobilyacının veya herhangi bir sanat sahibi insanın ondan sonra o iĢten çıkarılması çok mümkün değil. Belirli süre
sonra da yine bunun bir devamı olarak, KOSGEB‟ le, Esnaf ve Sanatkârlarla üç dört yıl bu Ģekilde o sanatta çalıĢmıĢ olan kiĢiye
devletimizin Ģu an sağladığı sıfır faizli krediler, hibe fonları, bu sabrı göstermiĢ, -atıyorum, süre değiĢtirilebilir ama- iki yıl devletin
imkânlarıyla çalıĢtırılıp, devletin maaĢını, SSK‟ sını, tüm primlerini karĢıladığı bir kiĢinin iki yıl, üç yılda o iĢ yerinde çalıĢtığı kiĢi
tarafından istihdam edilmesi Ģartı getirildikten sonra da devletimizin bu sağlanan hibe veya sıfır faizli kredilerle de yeni iĢ imkânı yani
iĢ yeri açma imkânı sağlanıp yani bu, bir Ģekilde birbiriyle devamı sağlanarak bir proje olarak geliĢtirilirse hem yeni iĢ al anları açmıĢ
oluruz hem kaybolmaya yüz tutmuĢ, sanatkâr bulmakta zorlandığımız iĢ kollarının devamını sağlamıĢ oluruz hem de iĢsizliği bir nebze
önlemiĢ oluruz diye düĢünüyorum.
ĠġKUR‟ u biraz çalıĢtım. Bu, farklı farklı yapılıyor ama mesela, mobilya ustası bir okulda hademe olarak iĢe girebiliyor veya bir
tamirci bir belediyede iĢe girebiliyor. Bunun önüne geçilip kendi iĢ kollarında çalıĢabilecek insanların kendi iĢ kolları dıĢında herhangi
bir iĢte değil, özel sektör talepleri de alınarak birbiriyle örtüĢtürülmesi ve bunun da bir projeyle devamının sağlanarak istihdam
anlamında yeni iĢ alanlarının açılmasına yardımcı olacağını düĢünüyorum.
Ben, sahada, siteleri küçük sanayi sitelerini, organize sanayi sitelerini, özellikle esnafları gezdiğimizde, gerçekten daha önce,
geçen yıl zannedersem, BaĢbakanımızın da açıkladığı kaybolan sanatlara hibe fonları, krediler var, bunları birbiriyle örtüĢtürerek…
Gerçekten, Anadolu‟ ya gittiğinizde, bir sürü bu sanat Ģeylerinin kaybolmaya yüz tuttuğu... Son iki yılda da bu anlamda hakikaten
önemli geliĢmeler var. Yalnız, iĢçi anlamında yani çalıĢtıracak adam bulma noktasında sıkıntı var. Bu konuda bir proje geliĢtirilirse bizim de çalıĢmalarımız var, Ģey olursa destek olabiliriz- Anadolu‟daki Ģehirlerde çok daha faydalı olacağını düĢünüyorum.
Bunu sizinle paylaĢmak istedim Sayın Bakanım.
Diğer bir konumuz, yine öneri olarak, biliyorsunuz, sandıklar, emekli sandıkları, özellerde falan, bunlar uzatıldı, bu konuda
geçmiĢte karĢılaĢtığımız olaylarla ilgili… Bunların bir an önce devredilecekse edilmesi, devredilmeyecekse de… Uygulamada, bildiğim
sandıklarda çok sıkıntılar var yani durumu iyi olan sandıklar da kendi yönetimleriyle emekli maaĢları yükseltilerek, çeĢitli kredi
imkânları yaratılarak iyi sandıklar bu Ģekilde kötü yönetimle eritilmeye çalıĢılıyor, zaten kötü, eksi durumda olan sandıklar da bir
Ģekilde devletin Ģefkatini bekliyor. Bunlara bir an önce karar verilmesi, bence uygulamada iyi durumda olan sandıkların bir an önce, en
azından yük olmadan, katkı anlamında SGK‟ ya geçmelerinin faydalı olacağını düĢünüyorum.
Bir diğer konu da biraz önce Faruk Bey söyledi, sahada yine çok talep geldiği için ben de değineceğim Sayın Bakanım,
kadınların doğum borçlanmasıyla ilgili. Biliyorsunuz, bunu askerlik borçlanması Ģekliyle erkeklerde yapıyoruz, uygulamada var.
Kadınların da Ģey çıktıktan sonraki SSK‟ lı olma noktasında ilk doğumdan geriye dönük borçlandırılması konusunda sahada, yine
dolaĢtığımızda çok talep var. Bu konuda da bir çalıĢma yapılırsa çok iyi olacağını düĢünüyorum.
Benim, bu gündemle ilgili önerilerim bunlar. Dinlediğiniz için teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Kavcıoğlu.
Sayın Beyribey…
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – TeĢekkür ederim.
Ġki dakika yeterli, zaten kısa bir konuĢma yapacağım.
Sayın BaĢkanım, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokrasi; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Özellikle 64‟ üncü Hükûmet döneminde, eylem planı içerisinde yapılan iĢlerle SGK, ÇalıĢma Bakanlığımız kendisine düĢen
Ģeyleri yaptı -özellikle asgari ücrettir, esnek çalıĢmadır, yeni doğum yapmıĢ olanların izin haklarıyla ilgili konulardır- ondan dolayı
teĢekkür ediyorum ve büyük bir rahatlık getirdiğini düĢünüyorum.
Ben, kısa bir soru soracağım özel hastanelerde çalıĢan hekimlerle ilgili. Bir kısım senetler yapıyorlar, bu senetlerde de özel
hastanede çalıĢanların SGK kesintilerinin hekimler tarafından ödenmesi Ģeklinde bir protokole imza attırıyorlar. Bu, çok tehlikeli bir
iĢtir, çok yanlıĢ bir iĢtir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada, hekimlerin mağduriyeti olduğu gibi, neticede, yarın, bu, çok
büyük mağduriyet getirecektir veya iĢ yeri sahipleri, özel hastaneler bunları kötü niyetle de kullanabilirler. O konuda, ben buna
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dikkatinizi çekmek istiyorum ve hassasiyetinizi istirham ediyorum. Belki olabilir, yanlıĢlar varsa, atıyorum, yüzde 10‟ unu hekim
karĢılayabilir…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bir daha söyleyebilir misiniz?
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) - Özel hastanede çalıĢan hekimlerin SGK kesintilerinden olan kesintilerini
hekimleri rücu etmek istiyorlar.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Kaldırdık.
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Kaldırdıysanız mesele yok. Çok önemli bir konuydu, çok ciddi bir konuydu.
Onun için, dile getirmek istiyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Beyribey.
Sayın Karabıyık, buyurun.
Süreniz on dakika.
LALE KARABIYIK (Bursa) – Sayın Bakan, Sayın Komisyon üyeleri ve milletvekilleri, değerli bürokratlar ve basın emekçileri;
sizin sunumunuzdan aldığım birkaç nokta üzerinde duracağım öncelikle.
Sayın Bakan, iĢsizlik oranı görünenden aslında daha yüksek, siz de biliyorsunuz ve istihdam yaratmada maalesef sorunlarımız
var. Aslında büyüme var az da olsa ama bu, istihdam yaratmayan bir büyüme çünkü yatırıma dönüĢemeyen bir büyüme. Birtakım
risklerimiz var ve risk primimiz yüksek bildiğiniz gibi.
ġimdi, istihdam yaratma oranında çok iyi sıralarda değiliz. Ġstihdam yaratma oranında yüzde 50‟ lerdeyiz filan ama yüzde 80
olan ortamalar var, Ġsviçre‟ yle falan kıyaslamıyorum ama biraz daha bu konuda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yine, 34 ülke içerisinde
de en kötü 2‟nci ülkeyiz istihdam yaratma oranında yani çok da iyi görmeyelim. Çok iyi görmeyelim ki bundan sonraki çalıĢmalarımız
daha iyileĢtirme yönünde olabilsin.
Yine 29 yaĢ ortalaması var biliyorsunuz Türkiye‟ de yani genç nüfusumuz var. Aslında bu, bir avantaj ve bu avantajı fırsata
dönüĢtüren ülkeler sıçramada, atılımlarda baĢarılı oldular bildiğimiz gibi ve yirmi yıl içerisinde çalıĢabilir nüfustaki artıĢ yani 15-65 yaĢ
grubu daha da fazla olacak. Bunu da biliyorsunuz, TÜĠK verilerinde de var. O zaman, ciddi bir istihdam politikasına ihtiyaç var çünkü
bu yirmi yıl içerisindeki artıĢı karĢılamaya ihtiyacımız var. Biz, genç ama iĢsiz olan bu gruba aslında kayıp nesil diyoruz yani teknik
olarak terimi bu. Türkiye‟ de de kayıp bir nesil var. Aslında, üniversite mezunu genç iĢsizlerin oranına baktığınızda yüzde 30‟ larda,
OECD ortalaması ise yüzde 15‟ tir. Burada da tabii önemli bir sıkıntı var diye düĢünüyorum.
Yine, engelli istihdamı konusunda aslında az önce de söylendi, boĢ kadroların yeniden gözden geçirilmesi, buradaki envanterin
çıkarılması ve en iyi Ģekilde engelli istihdamı konusunda buna son derece önem veriyoruz ve özellikle ben sosyal politikalardan
sorumlu bir Genel BaĢkan Yardımcısı olarak bu envanterleri çıkarıyorum ama eksik olduğunu rakamlardan görmek mümkündür.
Yine, ara eleman yetiĢtirme konusunda eksikler var. Biz, projelerimizde de organize sanayi bölgelerinde iĢ garantili bir Ģekilde
meslek liselerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiĢtik. Bazı illerimizde, nabız tuttuğunuzda siz de görmüĢsünüzdür, bazen biz “ ĠĢsizlik
var.” diyoruz ama bazen de çalıĢtıracak eleman bulunamıyor. ĠĢte, buradaki sıkıntı ara eleman eksikliğinden. Burada eğitime aslında
son derece önem vermek lazım.
BaĢka bir nokta, asgari ücret. Asgari ücret konusunda, biz 1.500 lira olması gerektiğini ifade ederken yüklerde, iĢverene ve iĢ
görene yansıyan yükler konusunda da bir çalıĢma yapmıĢtık. ĠĢte, artık oralara girmiyoruz, “ Nasıl, hangi kaynakla?” filan, onları geçtik
ama bakın, bu, bütçeye bir yük getiriyordu evet ama bütçenin olanaklarını ileride daha artıracak bir adımdı bu ve biz burada sorunlar
çıkacağını ifade etmiĢtik, yani eğer siz bu yükleri yüklenmezseniz sorunların çıkacağını ifade etmiĢtik ve çok geçmedi, iĢ gören daha
asgari ücretin artıĢını cebine almadan, daha enflasyona etkisini yapmadan anında Ģu baĢladı: “ Asgari ücret arttığı için enflasyona etkisi
olacak.”
ġimdi, Anadolu‟da bazı yerlerde duyuyoruz, “ Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücreti artırın dedi, biz de artırdık ama Ģimdi de
böyle sıkıntılar var...” Yani bizim “ Artırın, artıralım.” dediğimiz modelde gerçekten bu tür sıkıntılara yer olmayacaktı, çünkü bütçeye
getirdiği yükü bütçenin olanaklarını artırma etkisiyle aslında ortadan kaldıracaktı, bunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Çünkü bu
Ģekilde istihdam artıĢına engel olunabilir, bunun zararı iĢ görene olabilir.
ġimdi, bir baĢka nokta, çalıĢma güvenliği asla yok edilmemeli Sayın Bakan. Zaten Türkiye'de sendikalaĢma oranında bir
sorunumuz olduğu kesin. Yani bakın, 2003‟ te yüzde 57,5 sendikalaĢma oranı, o tarihteki iĢ gören sayısına göre yüzde 57,5 ama Ģu anda
yüzde 9,45. Aslında OECD ortalaması yüzde 17, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 23. ġimdi, “ Yüzde 9,5” dedim ama ben, yani “ Yüzde
9,45” dedim ama OECD‟ nin tanımına göre 9,45 bile değil. Ne biliyor musunuz aslında? 4,5‟ lerde. Neden? Çünkü OECD‟ nin tanımıyla
bizim tanımımız arasında bir fark var. Yani Ģunu demek istiyorum: SendikalaĢma ayrı bir Ģey, toplu sözleĢmelerden yararlanma ayrı bir
Ģey. Bizde hem sendikalı hem de toplu sözleĢmeden yararlanma oranına baktığınızda yüzde 5‟ i geçmiyor. Ama sadece sendikalaĢma
oranı dediğinizde 9,45‟ lerde, 9,5‟lerde yer alıyor.
ġimdi, gelelim özel istihdam büroları olayına. Tarihi yanlıĢ almadıysam 8 ġubat 2016‟da –yanlıĢsa düzeltin lütfen- Hükûmet
tarafından Özel Ġstihdam Büroları Tasarısı Meclise sunuldu değil mi, yanılmıyorum.
ġimdi, özel istihdam büroları üzerinden getirilecek yasal düzenlemeyle emeğin pazarda bir meta gibi alınıp satılması aslında hiç
de doğru değil. Hâlen Türkiye'de 438 özel istihdam bürosu var. Ha, bunlar sadece iĢ bulma konusunda da çalıĢabilirler ama kiralama
konusunda çalıĢanlar da gerçekten yok değil. Ha, bu sistem tabii neyi getiriyor? Burada iĢveren aslında özel istihdam bürosu oluyor,
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yani bütün sosyal güvenlik iĢlemlerini yapan özel istihdam bürosu ve iĢ gören aslında ondan talimat alıyor. Ne kadar sürede? SözleĢme
süresi boyunca. Yani bu az önce de belirtildiği gibi çalıĢma barıĢı üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Emek piyasası reformunun aslında
önceliği bu olmamalı, farklı olmalı. Türkiye'de emekçiler OECD ülkeleri arasında en uzun süre çalıĢanlar aslında Sayın Bakan, haftada
elli saat çalıĢma tempoları var. Aslında iĢte bu emek piyasası reformu bunları iyileĢtirebilmeli.
Evet, “ emeğin verimliliği” diyoruz ama emeğin verimliliği mesleki eğitimden, kabiliyet ve kapasitenin artırılmasından, alet
edevat, teknoloji ve iĢ modelinden geliyor aslında, bunu da dikkate almakta yarar var. Eğer bu Ģekilde gidilirse, biz ne parlak beyinleri
dünyadan çekebiliriz ne de elimizdekileri tutmamız mümkün olur, bunun da altını çizmek istiyorum.
Bir baĢka nokta, az önce ifadenizde yakalamıĢtım, “ Her hastaneye gidebiliyorlar, sağlık koĢulları iyileĢti.” filan gibi ifadeniz
oldu. Evet Sayın Bakan gidiyorlar, katkı payı öderlerse gidiyorlar. Ġlaçta ve hastanede katkı payı onları rahatsız ediyor. Seçim
ortamında sizler de gezdiniz, bizler de gezdik, tek Ģikâyet, en büyük Ģikâyet katkı payıydı. Yine randevu sisteminde sıkıntılar vardı.
Özel hastanelere de gidebiliyorlar ama özel hastanenin maliyetinin veya ücretinin diyelim devlet tarafından karĢılanan kısmının yüzde
200 oranını da kendi ceplerinden vermeleri gerekiyor. Bunu burada tartıĢmaya açmayacağım, çünkü Sağlık Bakanlığının bütçesi
görüĢülürken bunu çok farklı rakamlarla, ispatlarla dile getirmiĢtik, o yüzden burada çok oyalanmayacağım onun için.
Evet, emekli maaĢlarının artıĢını siz yeterli buluyorsunuz gibi algıladım ama maalesef yeterli değil. Ben Mecliste bir konuĢma
yaparken -Ģu anda o formülasyon yanımda değil ama- teknik olarak ifade etmiĢtim o formülasyonu. Bu 100 liralık artıĢ zaten olması
gereken bir artıĢtı, yani eğer o zaten yapılmasaydı, aĢağı düĢecekti. Bu Ģekilde 100 lirayla yerini korudu, bir artıĢ olmadı. Ġsterseniz ben
bunun formülasyonunu –tabii, sizler de bilirsiniz gerçi- burada getirip size ispatlayabilirim. Yani fayda sağlayan veya bir alım gücü
yükselten bir artıĢ değildir.
Bir baĢka nokta kıdem tazminatı konusu. Her seçim öncesinde gelir, seçim sonrasında da öyle muallakta kalır. Burada bir cümle
söylemek istiyorum, çok konuĢulacaktır bu konuda ama. Tasarruf iliĢkisi kuruluyor, yani tasarruf adı ama ön planda olan tasarruf değil,
burada iĢ görenin hakkı olarak bu konuya bakmak, yaklaĢmak lazım, onun da altını çizmek istedim.
Yine, Suriyelilerin çalıĢma izni konusunda bir çalıĢmanız var. Yani tamam ama acaba Ģunu soruyorum: Hani, uzun vadeli bir
projeksiyon yapıldı mı? Yani karĢıyız filan demiyorum ama uzun vadeli bir projeksiyon yapılıp da etki analizi ortaya çıkartıldı mı?
Yani kaç yıldır Suriyelilerin ekonomiye, istihdama etkileri ölçüldü mü geçmiĢe dönük olarak ve bundan sonra…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Karabıyık, ek süre veriyorum.
LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkür ediyorum.
Bundan sonraki dönem için, örneğin üç yıllık, beĢ yıllık, on yıllık bir süreç için bu belirsizlik ortamında -ne yapılacak, ne
yapacaklarının belirsizliği ortamında- bir projeksiyon ya da etki analizi çıkarılarak mı böyle bir Ģeye karar verildi, ben sadece bunu
sormak istedim.
Yine, son noktada Ģunu ifade edeceğim: “ Esnek çalıĢma” diyoruz, esnek çalıĢmaya tamam karĢı değiliz ama iĢ güvencesini
sağlamadan esnek çalıĢma olursa bunun eksileri fazla olur. Yani tam olarak iĢ güvencesi yok hatta geçen torba kanundaki maddelerde
de gördük, tam olarak çalıĢma saatleri bile belirlenmeden burada esnek çalıĢma, kadınlara doğum izni filan geçirdik. Ama bu birtakım
kaoslara sebebiyet verebilir diye de altını çizmiĢtik. Yani esnek çalıĢmanın olması için iĢ güvencesinin sağlanması lazım. Bu, iĢ görenin
aleyhine olur eğer iĢ güvencesi tam olarak sağlanmadan esnek çalıĢma yapılırsa, ikisini birlikte düĢünmek lazım diye düĢünüyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Karabıyık.
Sayın Tor, buyurun, süreniz beĢ dakika.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) - TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Sayın Bakan, kıymetli bürokrat arkadaĢlarımız, Komisyonumuzun değerli üyeleri; ben 2016 bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını
diliyorum.
Tabii, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı büyük bir bakanlık, çok da büyük problemleri var; iyi niyetle birer birer ele
alınacağından, çözüleceğinden Ģüphem yok.
ġimdi, belki 100 madde söylenebilir ama ben burada teknik olması bakımından -tabii süre de kısıtlı, burada saatlerce de
konuĢulabilir- birkaç maddeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Bunlardan birincisi, tabii, SayıĢtay raporu güzel bir rapor, ben geçen konuĢmamda da söyledim. Denetçi arkadaĢların ellerine
sağlık diyorum, ben bu raporu okudum, çok güzel ciddi konular var, ağırlıklı olarak da muhasebe, iĢveren hesaplarıyla ilgili maddeler,
bulgular yer almıĢ.
Tabii, SayıĢtay raporlarında aynı konuların, benzer konuların her yıl tekrar edilmemesi lazımdır diye düĢünüyorum.
ġimdi, burada, SayıĢtay 2014 Raporu‟ nun “ Ekler” bölümünde kamu idaresi mali tabloları var. ġimdi, bu tablolara baktığımız
zaman, 2011 Ģüpheli alacaklar konusu, bunu dile getirmek istiyorum. Ben ciddi bir konu olarak görüyorum bunu. 2011 yılında 11
milyar 715 milyon lira Ģüpheli alacak gözüküyor, 2012 yılında 16 milyar 574 bin Ģüpheli alacak gözüküyor, yani eski parayla 16
katrilyon. 2013 yılı raporunda 19 milyar 324 milyon Ģüpheli alacak gözüküyor, 2014 yılında ise –sayfa 52‟ deki bilançoda bunlar var- bu
miktar 1 milyar 235 milyona düĢmüĢ. Yani 2013 yılından 2014 yılına gelindiğinde, yaklaĢık 18 milyar 100 milyon liralık bir Ģüpheli
alacak azalmıĢ.
Evet, bu miktar, 18 milyar 100 milyon liralık bir Ģüpheli alacak yok olmuĢ kısaca, bilançoda gözükmüyor.
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ġimdi, 2014 yılı SayıĢtay raporunda da bu konuyla ilgili açıklayıcı bir bilgi bulamadım, bu kadar büyük Ģüpheli bir alacak
miktarı tahsil edilmediğine göre…
Tabii, ben konuyla birazcık ilgilendim ama 18 milyar büyük bir para. Ne oldu bu para? ġüpheli alacak üstelik. 18 milyar 100
milyon liralık Ģüpheli alacak nereye gitti? Tabii, bunun cevabına göre cevabımız var bizim ama net Ģekilde, yani bu Emekli
Sandığından mı, SSK‟ dan mı, BAĞ-KUR‟ dan mı kaynaklandı, bunun açık Ģekilde ortaya konulması gerektiğini düĢünüyorum.
ġimdi, neden böyle düĢünüyorum? Çünkü hesap ve kayıt düzenine göre saydamlık, hesap verilebilirlik, tek düzenin sağlanması,
özellikle de -altını çizerek söylemek istiyorum- iĢlemlerin kayıt dıĢında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun
olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleĢtirilmesi, yönetimin ve ilgili diğer kiĢilerin bilgi ihtiyacının karĢılanması esas.
Sorum Ģu: Bu kadar büyük Ģüpheli alacağın yok olmasının sebepleri nelerdir? KarĢılığı hangi hesap kaleminde yer almıĢtır
veyahut yer almaktadır? Bu kadar paranın kaybolması neye iĢaret etmektedir? Birincisi bu.
Ġkincisi…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Zaman daralıyor ama Sayın BaĢkanım, önemli bir konu.
BAġKAN – Siz devam edin.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – ġimdi, bilindiği üzere 5510 sayılı Yasa‟ nın 93‟üncü maddesine göre, kurumun
prim ve diğer alacakları, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı baĢından baĢlayarak on yıllık zaman aĢımına tabidir.
SayıĢtay BaĢkanlığının 2012 yılı denetim raporuna göre -söylenecek çok laf var ama zaman darlığı nedeniyle aradaki Ģeyleri
atlıyorum- 1 milyar 978 milyon 649 bin 98 TL kurum alacakları zaman aĢımına uğratılmıĢtır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – 1 milyar 978 milyon. Küsuratı söylemiyorum.
Yine SayıĢtay BaĢkanlığının 2013 denetim raporuna göre bu miktarın toplamı 2 milyar 393 milyon, küsuratları geçiyorum.
ġimdi, 2014 yılı denetim raporuna göre, SayıĢtayın zaman aĢımıyla ilgili bir bulgusuna rastlamadım.
Ġdare, burada savunma olarak yapılandırmadan bahsedebilir, 6183 sayılı Yasa kapsamında zaman aĢımının durdurulduğundan,
kesildiğinden bahsedebilir, ama net olarak Ģunu sormak istiyorum: Bu kadar büyük miktarda para, 2013 itibarıyla 2 milyar 393 milyon
lira; buradan 6183 uygulamasını, yapılandırmayı çıktığımız zaman, bu kadar büyük bir miktarı zaman aĢımına kimler uğratmıĢtır?
Niçin uğratmıĢtır? Haklı sebepleri var mıdır? Bunlarla ilgili net bilgi istiyorum ben, yapılandırmanın ve 6183 uygulamasının dıĢında.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Evet, Sayın Tor, son olarak tekrar uzatıyorum, toparlayın lütfen.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Tamam.
Sayın Bakanım, tabii, 5502 sayılı Yasa yapılırken -bir cümleyle söyleyeceğim, sözümü tamamlamak maksadıyla- Ģimdi, yatay
örgütlenme, modern örgütlenme sistemleri, o zaman genel müdür yardımcılığı veya çok sayıda genel müdürlük, çok sayıda daire
baĢkanlığı öngörülmedi.
Somut örneğim Ģu benim, daha sonraki süreçlerde teĢkilat yasası değiĢtirilerek bu sayılar çoğaltıldı.
Bir örnek, 2005 yılında sağlık tesislerimiz Sağlık Bakanlığına devredildi, 550 civarında müstakil sağlık tesisi devrettik biz. Bu
kadar büyüklükteki eğitim hastanesi, hizmet hastanesi, dispanser varken, 55 bin civarında personel sağlık kesiminde çalıĢırken, sadece
bu büyük yapı iki daireyle yürütülüyordu, sağlık dairesi ve buna bağlı olarak…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tor, toparlayalım.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Toparlıyorum BaĢkanım.
ġimdi bir genel müdürlük, iki genel müdür yardımcılığı -önceden genel müdür yardımcılığı yoktu- Ģu anda 11 tane daire
baĢkanlığı var Sayın Bakanım ve maalesef, daha öncekinden daha iyi yönetildiğini söyleyemeyiz. Tabii, buna primleri de katabilirim.
Bir Primler Dairesi vardı, kocaman, iyi de bir daireydi, Ģimdi genel müdürlük oldu, genel müdür yardımcıları var, 11 tane dai re
baĢkanlığı var, bölünmüĢ durumda, bir dilekçe verin, bir görüĢ isteyin, emin olun o servisten o servise…
Dolayısıyla, organizasyon yapısının -kısa kesiyorum ben, bu konuyla ilgili çok Ģey söylenebilir- yeniden ele alınması gerektiği
kanaatindeyim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Tor.
Sayın Akkaya, buyurun.
Süreniz beĢ dakika.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Bakan, öncelikle yeni görevinizde baĢarılar diliyorum.
Sayın Bakan konuĢmasında, özellikle AKP döneminde çalıĢma yaĢamında iĢçinin, emekçinin, kamu çalıĢanlarının haklarının
korunduğunu ve bu hakları geliĢtirdiklerini söyledi. Bundan önceki Sayın Bakan da aynen böyle söylüyordu, ama durum öyle değil.
Özellikle AKP döneminde Bakanlığın endüstriyel iliĢkilerine yönelik değiĢiklikler olduğunu iddia edebiliriz, yani burada iĢçi yi
koruyucu devlet modeli yerine, iĢverenleri koruyucu modele geçmiĢtir. Yani bu 4857 sayılı Yasa‟ nın ilgili maddelerine baktığımızda
bunu görebiliriz.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 44

Örneğin iĢ güvencesiyle ilgili duruma geldiğimizde, AKP iktidara ilk geldiğinde -ki iĢ güvencesini rahmetli Bülent Ecevit
getirmiĢtir çalıĢma hayatının içine- “ 10 kiĢi ve üzerinde çalıĢan iĢ yerleri” kavramını kaldırmıĢ, “ 30 kiĢi ve üzerinde çalıĢan iĢ yerleri”
kavramını getirmiĢtir.
Bu da ne demek oluyor? Bu da Türkiye'de kurulu iĢletmelere baktığımızda, kurulu iĢletmelerin yüzde 65‟ i yaklaĢık 30 kiĢinin
altında olan iĢ yerleri. Dolayısıyla, Türkiye'de sadece iĢ güvencesinden yüzde 30 oranında çalıĢanların, yani Sosyal Güvenlik
Kurumunda kayıtlı yaklaĢık 13 milyon iĢçiye baktığımızda, sadece onların yüzde 30‟ unun bu iĢ güvencesi yasasından yararlandığını
görebiliyoruz.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyelerimiz; bugün 13 ġubat. Tabii, 13 ġubat, bugün, çalıĢma hayatı, sendikalı hayat açısından
da çok önemli. Ġstanbul‟ da DĠSK‟ in, Türkiye Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonunun Genel Kurulu yapılıyor ve 13 ġubat
DĠSK‟ in 1967 yılında kurulduğu tarihtir. Yani 49‟ uncu yılını kutluyor DĠSK ve Türkiye'deki emek hareketi içinde öncü mücadeleci bir
konfederasyondur; ÇalıĢma Bakanlığı bütçesini görüĢtüğümüz bu Plan ve Bütçe Komisyonundan, buradan o kongre üyelerine de,
DĠSK‟ in kongresine de selamlarımızı gönderiyoruz.
Dün DĠSK‟ te yaĢananlar, evet, belki olmaması gereken Ģeylerdi, biz de tasvip etmediğimizi söyledik, hassasiyetinizi anlıyoruz,
ama lütfen tek taraflı olmayın, bu ülkenin kurucu iradesine her gün onlarca küfür edilirken hiç biriniz de çıkıp bununla ilgili tepkileri
ortaya koymadınız.
Bakın, demokrasiyi hepimizin özümsemesi lazım, hepimizin alıĢması lazım.
Rahmetli Özal iĢçi sınıfına en büyük zararı veren CumhurbaĢkanıydı. Bugün iĢçi sınıfıyla ilgili ne geldiyse rahmetli Özal
zamanında gelmiĢti, ama biz alanlara çıkıp, CumhurbaĢkanlığı kapısına dayanıp, “ Çankaya‟ nın ĢiĢmanı, iĢçilerin düĢmanı.” sloganı
attığımız zaman, rahmetli Özal bize gülümsüyor ve bunu olgunlukla karĢılıyordu.
Onun için, on üç yıldır çalıĢma hayatının içine koyduğunuz dinamitleri gördüğümüzde, toplumun karĢısına çıktığınızda,
özellikle emek hareketinin karĢısına çıktığınızda birtakım tepkilerle karĢılaĢmanız normal olacaktır, ama alıĢık değilsiniz; yandaĢ
sendikaların kongrelerine gidip orada yaptığınız konuĢmalarda sizi çok güzel alkıĢlayabilirler, ama güneĢi balçıkla sıvayamazsınız.
Biraz önce Sayın Bekaroğlu da iĢ sağlığı, iĢ güvenliğiyle ilgili, Türkiye'deki iĢ cinayetleriyle ilgili konuĢmasında çok çarpıcı bir
Ģeyler söyledi.
Ama Sayın Bakan telefonuna bakmayıp beni dinlerse bir Ģey söyleyeceğim. Ben konuĢurken siz bakıyordunuz, bakın, sizin
bütçenizle ilgili konuĢuyorum, onun için buna hassasiyet göstermenizi rica ediyorum.
ġimdi, bu süreç içinde, istihdamla ilgili, memurlarla ilgili bilgi verirken, 225 bine yakın -rakam yanlıĢ olabilir- polis teĢkilatının
sayısı olduğunu söylediniz, artıĢta; doğrudur. Yalnız, Türkiye‟ de kurulu iĢ yeri sayısı yaklaĢık 1 milyon 736 bin 832. Bunlardan 847
bini -Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre söylüyorum Sayın Bakan- tehlikeli ve çok tehlikeli iĢler sınıfına giriyor. ġimdi,
2002‟den 2016‟ ya kadar yaklaĢık 110-115 bin olan polis teĢkilatının rakamı 225 bine çıktığı süreçte, ihtiyaç fazlası olabilir ama 13
milyona yakın iĢçinin çalıĢtığı Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olduğu Ģeyde gene sizin ifadenizle yaklaĢık 1.550 iĢ müfettiĢi
olduğunu görüyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Akkaya, ek süre veriyorum.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Çok teĢekkür ederim.
Yani, burada 1.550 iĢ müfettiĢiyle yaklaĢık 850 bin tehlikeli ve çok tehlikeli iĢ yerlerini denetlemenin nasıl olacağını
söyleyebilir misiniz? Yani bir iĢçi, memur alanlara çıkıp hakkını aradığı zaman onlara TOMA‟ sıyla, biber gazıyla, copuyla müdahale
eden polislerin sayısını artırmakla ilgili imtina göstermiyorsunuz ama 2002‟ den günümüze kadar yaklaĢık 16 bin iĢçinin öldüğü
Türkiye‟ de iĢ müfettiĢleri sayısıyla ilgili bir artıĢ getirmiyorsunuz.
ÇalıĢma hayatıyla ilgili… Evet, Komisyon üyesi olmadığım için beĢ dakikalık bir sürem var, Sayın BaĢkan da ek süre veriyor,
çok teĢekkür ediyorum. ÇalıĢma hayatının o kadar çok önemli sorunları var ki yani burada belki bir saat bile konuĢsak buna yetmez
ama salı günü de bu esnek çalıĢmayla ilgili ÇalıĢma Bakanlığının bir komisyon toplantısı olacak, orada da dile getireceğim ama
özellikle yabancıların çalıĢtırılmasıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Buradaki Suriyeliler…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Akkaya, toparlamanız için tekrar ek süre veriyorum.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – BaĢkanım, birçok konuĢmacının süresini 2-3 kez uzattınız, ben de rica ediyorum bu Suriyeli
çalıĢanlarla ilgili.
Evet, Suriyeliler ölümden kaçmak için, hayatlarını kurtarmak için Türkiye‟ ye geldiler, sığındılar. 2011‟ de gelmeler baĢladı.
CumhurbaĢkanı çıktı “ KardeĢlerimizi bağrımıza basacağız.” dedi. Tevbe Suresi‟ nden “ Üzülme Allah bizimledir.” mealini, ayetini
okudu. Daha sonra 2012‟de 350 bin Suriyeli için harcanan para 1 milyar dolara çıktı. O zaman da gene CumhurbaĢkanımız
“ KardeĢlerimiz elbette gelecek, imanımız bize bunu gerektiriyor.” dedi, bu da güzel. Gene 2014‟te 1 milyon 800 bin Suriyeli geldi,
harcanan para 4,5 milyar dolara çıktı. Sayın CumhurbaĢkanı gene o zaman Ģunu söyledi: “ ‟ Ey ölüm meleği, acele et ki cennette yemek
yiyelim.‟ diyor. Bu feryada eğer nasır bağlanmamıĢsa hangi vicdan dayanır? Bir yavru bunu söyleyebilecek Ģuura, idrake sahip, bunlara
gözümüzü mü kapatalım?” dedi Suriyelilerle ilgili.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Akkaya, tekrar ek süre veriyorum, lütfen toparlayın.
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YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Son Ģeyi söylüyorum: El Cezire‟ ye bir mesaj verdi Sayın CumhurbaĢkanı. 2015‟in sonunda
Suriyeli sayısı 2 milyon 750 bini buldu, harcanan para 9 milyardı. Asrın lideri bizim CumhurbaĢkanı El Cezire televizyonuna sinirlendi,
kardeĢlerimize ilk defa “ bunlar” dedi. “ Bunların güvenliğini sağlama alalım, kendi topraklarında iskân edelim.” dedi. Peki, 2016‟ nın
baĢında ne dedi? Harcanan para 10 milyar doları aĢtı, 3 milyondan fazla Suriyeli içeride, Halep‟ ten 300 bin daha geliyor,
CumhurbaĢkanı yumruğunu kürsüye vura vura konuĢtu “ Bizim alnımızda enayi yazmıyor, kusura bakmayın, ayıptır ayıp. Otobüsler,
uçaklar boĢuna durmuyor herhâlde, bindiririz, göndeririz „ Hadi güle güle.‟ deriz.” dedi. Yani geldiğimiz noktada, 2011‟ de Anadolu
büyüklüğündeki vicdandan ufak ufak “ Biz enayi miyiz?” e geldi.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Akkaya.
Sayın Cora, süreniz on dakika.
SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcımız, değerli bürokratlar, Komisyonumuzun kıymetli
temsilcileri, milletvekili arkadaĢlarımız; Sayın Bakanımızın bütçe sunumunda birçok reforma değinildi. Ben bunlardan özellikl e sosyal
güvenliğin tek çatı altında toplanmasına dair 5502 sayılı Yasa‟ yla ilgili birkaç hususa değineceğim.
Bildiğiniz üzere, 5502 sayılı Yasa 16/5/2006 tarihinde yürürlüğe girerek Türkiye‟ de daha önce aylık durumda olan BAĞ-KUR,
Emekli Sandığı ve SSK kurumları birleĢerek bunlar tek çatı altında toplanmıĢtır. Yine aynı ayda yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟ yla Sosyal Güvenlik Kurumu tüm yönleriyle beraber 2008 tarihinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır.
Tabii, aslında daha önceki yıllarda, özellikle 2002 yılından önce Sosyal Güvenlik Kurumunda yapılan yasal değiĢikliklerle,
mevzuatlarla ve uygulamalarla beraber bu kurum tabiri caizse delik deĢik olmuĢ, dipsiz bir kuyu konumuna dönüĢmüĢtü. Türkiye‟ de
sosyal güvenlik alanında bizim dönemimizde çıkarılan bu reformla sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliği hedeflenmiĢ ve
bu sağlanmıĢtır. Ülkemizde son derece dağınık olan sosyal güvenlik hizmetlerinde bir standart sağlanmıĢtır. Daha önce mevcut her üç
sosyal güvenlik kurumunda sunulan gerek sağlık hizmetleri gerek emeklilik hizmetleri birbirinden farklılık arz etmekteydi. Bu da
vatandaĢlarımız arasında eĢitsizliğe ve adaletsizliğe yol açmaktaydı. Sağlık hizmetlerinin uygulanması bakımından bakıldığında,
özellikle geçmiĢte BAĞ-KUR sigortalıları ve emeklileri devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine gidebilmekteydi, Sosyal
Sigortalar Kurumu hastanelerine gidememekteydi, sadece piyasa eczanelerinden ilaç alabilmekteydi. Buna karĢın Sosyal Sigortalar
Kurumu sigortalıları ise sadece SSK hastanelerine gidebilmekteydi. Diğer hastanelere gittiğinde hastane kapılarından geri
döndürülmekteydi. Emekli Sandığı mensupları nispeten biraz daha iyi durumdaydı, her taraftan hizmet alabilmekteydi.
Emeklilik uygulamaları açısından da aynı Ģekilde farklılık arz eden uygulamalar mevcuttu. Yani BAĞ-KUR, Emekli Sandığı
sigortalıları yirmi beĢ yılda emekli oluyordu, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ise 5 bin günde emekli olabilmekteydi. Bunun gibi
örneği çoğaltmak mümkündür. Yapılan bu sosyal güvenlik reformuyla bu dağınık yapı ortadan kaldırılmıĢ, norm ve standart birliği
sağlanmıĢ, vatandaĢlarımız gerek sağlık hizmetlerinden gerekse emeklilik koĢulları açısından eĢit Ģartlara kavuĢturulmuĢtur. Emeklilik
koĢulları 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar açısından artık eĢitlenmiĢ durumdadır.
Yine bu reformlarla beraber BAĞ-KUR sigortalıları için iĢ kazası meslek hastalıkları uygulaması getirilmiĢ, evlenme yardımı
getirilmiĢ, emzirme yardımı getirilmiĢ, engelli çocuğu olan annelere de erken emeklilik imkânları sağlanmıĢtır.
Bunun dıĢında Genel Sağlık Sigortası uygulaması da aslında tarihî bir olaydır. Hep burada yapısal reformlardan bahsediyoruz,
bunlar aslında Sosyal Güvenlik Kurumundaki en önemli yapısal reformlardan biridir. Genel Sağlık Sigortası uygulaması hedefleri
yönünden bakıldığında çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Burada amaç, sigortası olmayan
dolayısıyla sağlık hizmetlerinden faydalanamayan vatandaĢlarımıza sağlık hizmeti sunulmasıdır. Çünkü sağlık hizmeti en temel
insanlık ihtiyaçlarından biridir. Burada, vatandaĢlarımızın bulunduğu gelir grubu yapılacak gelir testi sonucunda belirlenip ona göre ya
tamamen ücretsiz ya da çok cüzi primlerle, kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu ailesine sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu
uygulamada 18 yaĢın altındaki nüfusun tamamı, geliri ne olursa olsun tamamen ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Bu da yaklaĢık 17 milyon nüfusa tekabül etmektedir. 18 yaĢını dolduran ve sigorta kapsamı dıĢında olan vatandaĢlarımız ise gelir
testine tabi tutulmakta, onda da yapılan test sonucunda aile içinde fert baĢına geliri brüt asgari ücretin üçte 1‟ inin altında ise yine
ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır, üstünde ise kademeli olarak yine cüzi primlerle sağlık hizmeti vatandaĢlarımıza sunulmaktadır.
Kurumca yapılan Genel Sağlık Sigortası tescillerinin önemli kısmının yani yüzde 60, yüzde 70‟ lik kısmının gelirinin asgari ücretin
1/3‟ünün altında olduğu, dolayısıyla tamamen ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandığı görülmektedir. Bu uygulamayla beraber
gerçekten bunun sosyal bir uygulama olduğu açıkça görülmektedir.
Tüm bu olumlu yönlerin yanında, uygulamadan kaynaklanan bazı eksiklikler nedeniyle vatandaĢlarımızın önemli bölümünün
Genel Sağlık Sigortası prim borçlarıyla karĢı karĢıya kaldığını da görmekteyiz. Burada vatandaĢlarımızın zamanında
bilgilendirilememesi ve bu konudaki bilinçlendirme eksikliğinden bu durumların gerçekleĢtiği anlaĢılmaktadır. Örneğin, vatandaĢımız
genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu bilmemekte veya bilse bile kayıtsız davranması sonucunda bu borçlar oluĢmakta ve
gecikme zamlarıyla birlikte önemli yekûnlar teĢkil etmektedir. Tabii, bu süreç içerisinde sağlık hizmetlerinden de faydalanamadıkları
için bu borçlanma karĢılarına çıktığında bir tepki göstermektedirler. Çünkü, faydalanmadığı hizmetin borcunu ödemek zorunda
kalmaktadır. Genel sağlık sigortası prim borçlarıyla ilgili 6552 sayılı Yasa‟ yla bir prim affı, bir yapılandırma düzenlemesi getirilmiĢ ise
de bu durum maalesef çözülememiĢtir. Hâlen birçok kiĢinin genel sağlık sigortasından dolayı prim borcu bulunmaktadır. Bu konuda
nasıl bir çözüm getireceğiz? Sayın Bakanımız bu konuda bir açıklama yapacaktır.
Yine, son olarak da kayıt dıĢı istihdamla alakalı bir konuya değinerek sözlerimi sona erdirmek istiyorum. Kayıt dıĢı istihdam,
çalıĢma hayatımızın en önemli sorunlarının baĢında gelmektedir. ÇalıĢan iĢçilerin hiç bildirilmemesi veya eksik gün bildirilmesi ya da
aldığı ücretin eksik bildirilmesi Ģeklinde tanımlanan kayıt dıĢı çalıĢmanın ülke ekonomisi için hayati önem arz ettiği bilinmektedir. Bu,
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aynı zamanda, yargıda da çok ciddi bir yargı yükü de oluĢturmaktadır. Bu Ģekilde birçok davalara da Ģahit olmaktayız. Ülkemizde on iki
yıl önce yüzde 50‟ ler seviyesinde olan kayıt dıĢı çalıĢma oranı gerek Bakanlığımızın gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yöndeki
ve bu dönemdeki çalıĢmaları sonucunda çok ciddi bir düĢüĢ seyrederek yüzde 34‟ lere kadar inmiĢtir. 1 puanlık kayıt dıĢılığın
ekonomimize katkısının 1 milyar TL‟ ye yaklaĢtığını düĢünürsek…
BAġKAN – “ Katkısı” derken? Sayın Cora “ maliyeti” herhâlde, değil mi? “ Katkısı” değil, “ maliyeti” olacak.
SALĠH CORA (Trabzon) – Evet, ekonomimize maliyeti olarak değerlendirelim, doğrudur. Bu maliyetin 1 milyar TL‟ ye
yaklaĢtığını düĢünürsek bu kayıt dıĢıyla mücadelenin de ne kadar önemli olduğu anlaĢılır. Bu anlamda bu çalıĢmaların önemi ortadadır
ancak bakıldığında, hâlen, bizce yüzde 34 gibi yüksek seyreden bir kayıt dıĢılığımız vardır. Bu yüksek oran kayıt dıĢılıkla ciddi
mücadelenin artarak devam etmesi gerektiği sonucunu da ortaya koymaktadır. Kayıt dıĢı istihdam, ülke ekonomisi açısından olduğu
kadar iĢveren ve çalıĢanlar açısından da son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. ĠĢverenler açısından bakıldığında, haksız rekabet
Ģartlarının oluĢturacağı iĢveren maliyeti yüksek iken kayıt dıĢı iĢçi çalıĢtıranın daha düĢük maliyetle daha fazla kâr elde edeceği de
açıktır. ĠĢçiler açısından baktığımızda ise gelecekte yaĢlı ve muhtaç duruma düĢtüğünde emekli olamama vesair risklerle karĢı karĢıya
kalacaktır. Ben bu vesileyle bu yönde de ne gibi tedbirler alınmakta olduğunu sormak istiyorum.
Ben, özellikle ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu‟ yla yakın çalıĢma içerisinde oldum. Kendisi mesai
mefhumu gözetmeksizin, açlık, uykusuzluk bakmadan, yoğun bir mesai harcayarak, geceleri gündüz yapıp gündüzleri gece yaparak
çalıĢan bir kiĢidir, çok gayretlidir. Sosyal Güvenlik Kurumunda ve çalıĢma hayatında çok önemli hizmetlere vesile olacağına yürekten
inanıyoruz. Bu maksatla da o kurumda mevcut standartların daha da yukarısında, daha da üst düzeylerde reformlar gerçekleĢtireceğine
inanıyoruz. Kendisine baĢarılar diliyoruz, bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Cora.
Sayın Ömer Fethi Gürer, buyurunuz.
ÖMER FETHĠ GÜRER (Niğde) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan; 1 Kasım seçimlerinden önce ĠġKUR vasıtasıyla Niğde ve ülke
genelinde kaç kiĢi iĢe alınmıĢtır? Bu kiĢilerden kaçı iĢte çalıĢmaya devam etmektedir? ĠġKUR‟ un seçim öncesindeki iĢe alma becerisi
sürmekte midir?
Ġkincisi, muhtarlar ve azaların sosyal güvenlik kapsamına alınması düĢünülmekte midir, bu konuda bir çalıĢma var mıdır?
Bir de bu sağlıkla ilgili yapılan çalıĢmalar konusunda -biraz evvel sayın vekil de anlattı- bende yurttaĢtan gelen iki mektup var,
onları sizinle paylaĢmak istiyorum:
“ Genel sağlık sigortasına olan borçlarımı taksitlendirmiĢ bulunuyorum. Ona rağmen ben bunu ödemek istemiyorum. Bunun
sebebi de 2 taksit geciktirmem hâlinde sağlıktan yararlanamamam. 2012 tarihinden itibaren bu uygulamanın bana bir faydasını
göremedim. Hastalanmadığım hâlde sağlıktan prim ödemediğimden dolayı hastalanınca devletin beni tedavi etmemesi sorun
oluĢturmuĢtur. Ben bu Ģartlarda bu parayı nereden ödeyeyim? Devlet, benim iĢim yokken sağlık konusunda bana yardım etmesi
gerekirken tam tersini yaparak benden para talep etmektedir. Ben bu durumda olmasaydım zaten sağlık giderimi karĢılardım. Üstüne
üstlük, gönderdiğim belgelerde görülecektir, 2016 yılında aylık 15 lira fark konulmuĢtur. ġu an borcum 2,5 milyardır. Bu en azından
yapılandırılabilse, borcum silinip 150 ve 200 liralık aylık primi ödeme Ģeklinde bir Ģey yapılarak hem sağlıkta hem emeklilikte
bakımımda bana kazanç getirmesi mümkün olmaz mı? Çünkü, bu durumda olan sadece ben değilim. ġu aĢamada iĢsizliğin de çok
arttığı bir zamanda herkes mağdur. Bu Ģekilde bir talebin hem devlete hem de benim gibi mağdur insanlara faydalı olabileceğini
düĢünüyorum.” diyor.
Bir mektupta da “ Babam yok, biz çocukken öldü. Benimle beraber 2 kardeĢiz. O da iĢsiz, ben de iĢsizim. Diğer kardeĢim
eskiden yeĢil kartlıydı, sonra genel sağlık sigortalı oldu. ġu anda geçim sıkıntısı içindeyiz. Çiftehan köyünde bakkallara borcumuz var.
Bakkallardan hariç de UlukıĢla Ziraat Bankasına borcumuz var. Hiçbir yerden de gelirimiz yok. Ben Ģu anda iĢsizim, iĢsiz olduğum
hâlde bana “60/1 (g) Gelir Testine Tabi Olanlar” diye borç çıkıyor. Evde annem dul ve yetim; ölüm aylığı alıyor. Annemden baĢka evde
maaĢ alan kimse yok.” diyor ve annesinin hastalıklarını anlattıktan sonra da diyor ki: “ ġu anda annem kredi çektiği için maaĢ alamıyor.
Bu durumda bankaya kesilen paradan dolayı genel sağlık sigortasından da borç geliyor. Bunları ödeyemiyoruz. Genel sağlık sigortası
bu Ģekilde olacaksa iptal edilsin.”
YurttaĢların belirttiklerinden anlaĢılan, alandaki uygulamada sıkıntı olduğu yönünde.
Bir de bu 4/C uygulaması kapsamında bulunan kiĢilerin gönderildikleri kurumlarda ücretlerinde son dönemde bir düĢüĢ olduğu
yönünde Ģikâyetler var.
Bu konuları bir değerlendirir, bilgilendirirseniz mutlu oluruz Sayın Bakan.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Gürer.
Sayın Çam, size söz vereceğim ama Sayın Bakanın bir mazereti sebebiyle dıĢarı çıkması gerekiyormuĢ. GeçmiĢte Sayın Bakan
burada yokken konuĢmak istemediğinizi ifade etmiĢtiniz. O bakımdan, oturuma…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ara verelim.
BAġKAN – BirleĢime on dakika ara vereceğim. Yani, sebebinden haberiniz olsun diye söylüyorum.
BirleĢime on dakika ara veriyorum arkadaĢlar.
Kapanma Saati: 16.58
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.32
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, Komisyonumuzun 21‟ inci BirleĢiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sayın DemirtaĢ, buyurun lütfen.
ÜNAL DEMĠRTAġ (Zonguldak) – Sayın BaĢkanım, Sayın ÇalıĢma Bakanım ve değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Öncelikle Sayın Bakanım, yeni görevlendirildiniz ÇalıĢma Bakanı olarak, sizi en içten dileklerimle kutluyorum, tebrik ediyorum
ve baĢarılar diliyorum.
Tabii, siz çalıĢma hayatından gelmediğiniz için size, bize dağıttığınız kitapçıkta olmayan bazı bilgiler vereceğim ve görüĢler
sunacağım.
Sayın Bakanım, “ 2012 yılında çıkan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu AKP iktidarının yüz akıdır.” dediniz. Elbette bu
kanunun çıkması son derece önemli ve doğrudur ama eksiktir. 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟ nu 2012 yılında çıkardınız.
Buna göre ortak sağlık ve güvenlik birimleri oluĢturdunuz. Kitapçıkta 2.096 ortak sağlık ve güvenlik birimi olduğu ifade ediliyor, gayet
güzel. Yine A, B ve C sınıfı olmak üzere toplamda 91 bin iĢ güvenliği uzmanı olduğu ifade ediliyor. Bu da gerçekten güzel bir rakam
ama bu kanun yeterli mi, yeterli olmuĢ mudur Sayın Bakanım, amacına ulaĢmıĢ mıdır? Bir de buna bakmak gerekir.
ġimdi, ben size bu kitapçıkta olmayan, bürokratlarınızın koymadığı bu bilgileri vereceğim, iĢ cinayetleri rakamlarını vereceğim.
Kanun çıkmadan önce, 2011 yılında, AKP döneminde 1.710 iĢçimiz yaĢamını yitirmiĢ. Kanunun çıktığı yıl, 2012 yılında 744 iĢçi
yaĢamını yitirmiĢ. 2013 yılında -rakam yukarılara doğru tırmanmıĢ- 1.356 iĢçi yaĢamını yitirmiĢ. 2014‟te tam 1.886 iĢçi yaĢamını
yitirmiĢ Sayın Bakanım. Bu bir rekordur, cumhuriyet tarihinin rekorudur. Ġki rekor vardır burada: Hem sayı olarak rekor vardır hem de
bir iĢ kazasında en fazla ölen iĢçi sayısı vardır burada 301 iĢçiyle. Soma‟ da 301 iĢçi arkadaĢımız yaĢamını yitirmiĢtir. 2015‟ e geldik,
rakam yine: 1.730 iĢçi yaĢamını yitirmiĢ. Yani baktığımız zaman on üç yıllık AKP iktidarında toplamda 16 bin iĢçi iĢ cinayetine kurban
gitmiĢ. ĠĢ kazalarında Avrupa 1‟ incisi olmuĢuz, dünyada 3‟ üncüyüz.
Peki, Sayın Bakanım, bu acı tablo 2016 Türkiyesi‟ ne yakıĢıyor mu? Elbette yakıĢmıyor. Yani Sayın Bakanım, 6331 sayılı
Kanun‟u çıkarmıĢsınız ama iĢçi ölümleri durmamıĢ, hatta rekorlar kırmıĢ. Sayın Bakanım, bu Ģekilde bunları değerlendirmenizi talep
ediyoruz. Bunlar bu kitapçıkta yok Sayın Bakanım. On üç yılda 16 bin iĢ cinayeti yüz akı değildir Sayın Bakanım, yüz karasıdır.
Yine Ģunu ifade etmek istiyorum: TaĢeron sistemiyle iĢ cinayetlerini durduramazsınız.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Rakamları nereden aldınız? Ona göre
cevap vereceğim.
BAġKAN – Sayın DemirtaĢ, Sayın Bakan rakamları nereden aldığınızı soruyor ki cevap kısmında “ Ona göre cevap vereyim.”
diyor.
ÜNAL DEMĠRTAġ (Zonguldak) – Rakamlar çok açık. Bu her yerde var, Ġnternet‟ ten de girip bulabilirsiniz; iĢçi sağlığı, iĢ
güvenliğiyle ilgili birçok veri var. Kayıt dıĢılar hariç bunlar gerçek rakamlar.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Özür dilerim, ben de vereceğim de.
Nereden aldığınızı sordum.
ÜNAL DEMĠRTAġ (Zonguldak) – Tamam olur, sizin rakamlarınıza da bakarız Sayın Bakanım.
Ben Ģunu ifade etmek istiyorum Sayın Bakanım: Bu taĢeron sistemiyle iĢ cinayetlerini durduramazsınız yani bunu lütfen göz
ardı etmeyin. Yine gündeme getirdiğiniz esnek çalıĢma modeliyle iĢ cinayetlerini durduramazsınız. Sizden önceki bakanlarımız, Enerji
Bakanımız ve ÇalıĢma Bakanımız çok iĢçi cenazesine gittiler, çok cenaze namazı kıldılar, iĢçilerin cenaze namazlarını kıldılar. Sayın
Bakanım, bu zihniyetle iĢ cinayetleri devam eder. Daha çok iĢçinin cenaze namazına siz de gitmek zorunda kalırsınız. Siz de daha çok
iĢçi ailelerin feryatlarını duymak zorunda kalırsınız. Biz burada tabii iyi niyetli olarak bunları söylüyoruz. Sizin iktidarınızda daha çok
iĢ cinayetinden sorumlu olursunuz diye düĢünüyoruz. Allah katında bunun hesabını hiç kimse veremez.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen Sayın DemirtaĢ, toparlar mısınız.
ÜNAL DEMĠRTAġ (Zonguldak) – Temennim, bu anlayıĢı en kısa zamanda değiĢtirmeniz.
Yine Sayın Bakanım, kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeleri çıkaracağınızı ifade ediyorsunuz. Bu, gerçekten çok önemli bir
durum. Kıdem tazminatı 1936 yılında Atatürk döneminde CHP tarafından 3008 sayılı Kanun‟ la çıkarılmıĢtır. Kıdem tazminatı için fon
kurulması konusu ısıtılıp ısıtılıp iktidarınız döneminde, sizden önceki bakanlar döneminde de gündeme getirildi. Son günlerde bütün
bakanlarınız koro hâlinde “ Kıdem tazminatı fona devredilmelidir.” Ģeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Sayın Bakanım, kıdem
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tazminatının fona devredilmesine DĠSK karĢı çıkıyor, TÜRK-Ġġ karĢı çıkıyor, iĢçiler karĢı çıkıyor ve hatta ve hatta -belki bilginiz
yoktur- iĢverenler de karĢı çıkıyor ama siz niye karĢı çıkmıyorsunuz veya bu fonu, kıdem tazminatı fonunu ısrarla gündeme
getiriyorsunuz? Bu anlaĢılır bir Ģey değil.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız Sayın DemirtaĢ.
ÜNAL DEMĠRTAġ (Zonguldak) – Seksen yıldır iĢçinin ve iĢçi ailelerinin güvencesi olan kıdem tazminatını fona devrederek
neden ortadan kaldırmaya çalıĢıyorsunuz?
Sayın Bakanım, kıdem tazminatı aynı zamanda iĢçinin de iĢ güvencesidir. Bunu da lütfen özellikle not almanızı rica ediyorum.
Gerçekten kıdem tazminatı iĢçinin iĢ güvencesinin bir parçasıdır. Kıdem tazminatı nedeniyle iĢverenler iĢçiyi rahatlıkla iĢten
çıkaramamaktadırlar. Getirdiğiniz modelde iĢçinin hiçbir iĢ güvencesi kalmayacaktır.
Yine iĢte Ģunu söylüyorsunuz: “ Kıdem tazminatlarını iĢçiler büyük ölçüde alamıyorlar.” O hâlde kıdem tazminatını fona
devretmenin dıĢında baĢka formüller bulabiliriz. Örneğin, kıdem tazminatını alamayan iĢçilerin çoğunluğu bir yıldan az çalıĢan iĢçiler.
“ Kıdem tazminatını bir yıldan az çalıĢan iĢçiler için de verelim.” diyebiliriz, baĢka bir kanuni düzenleme yapabiliriz. Mesela, iflas eden
iĢ yerleriyle ilgili ayrı bir fon oluĢturabiliriz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın DemirtaĢ, son sözlerinizi alayım lütfen. Son sözününüz lütfen.
ÜNAL DEMĠRTAġ (Zonguldak) – Bir iki cümle söyleyeyim, tamamlıyorum.
Kıdem tazminatı garanti fonu gibi birtakım fonlar çıkarabiliriz. Neden bunları yapmıyoruz da fona devretmeye çalıĢıyoruz
kıdem tazminatını? Bu da bize göre açık. Çünkü ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ nda olduğu gibi, hazineyi iĢçinin kıdem tazminatından
fonlamaya çalıĢacaksınız çünkü iĢçi iĢ akdi feshedildikten sonra on yıl-on beĢ yıl bu kıdem tazminatını alamayacak. Ne yapacaksınız?
On yıl-on beĢ yıl biriken kıdem tazminatını iktidarınız için bedava fon kaynağı olarak, kaynak olarak kullanacaksınız. Biz bunu lütfen
sizden rica ediyoruz: ĠĢçinin kıdem tazminatından elinizi çekiniz Sayın Bakanım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın DemirtaĢ.
Değerli arkadaĢlar, program değiĢikliğiyle ilgili bir bilgi vereceğim.
Millî Savunma Bakanımız Sayın Ġsmet Yılmaz‟ ın dayısı vefat etti, merhuma Allah‟ tan rahmet diliyorum. Kendisi yarın
cenazeye katılacağı için, yarınki programda ĠçiĢleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı programlarında yer değiĢimi yapacağız.
Yarın saat on ikide baĢlayacağız, Sayın Paylan‟ ın da ibadetini yerine getirmesine imkân vereceğiz. Yarın on ikide ĠçiĢleri
Bakanlığı bütçesiyle baĢlayacağız, daha sonra Millî Savunma Bakanlığı bütçesiyle devam edeceğiz.
TeĢekkür ediyorum.
Sayın Bakanımıza da baĢsağlığı diliyorum.
Sayın Çam, buyurunuz lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum.
Biz de bu vesileyle Millî Savunma Bakanımıza baĢsağlığı diliyoruz, acılarını paylaĢıyoruz.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çok değerli
bürokratları, basınımızın değerli emekçileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2016 yılı bütçesinin de hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyoruz.
Sayın Bakan sunuĢ konuĢmasına baĢlarken, bugüne kadar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev yapan, gerek yurt
içinde gerekse yurt dıĢında görev yapan arkadaĢlarımızı, emek veren, hayatını kaybeden arkadaĢlarımızı rahmetle andı. Biz de aynı
duyguyu paylaĢıyoruz, hayatta kalanlara da sağlık ve uzun ömür diliyoruz.
Ama, Sayın Bakandan bir Ģey daha beklerdik, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı… Benden önceki konuĢmacı arkadaĢlarımın
aĢağı yukarı tamamı da… ĠĢ cinayetlerinde hayatını kaybeden arkadaĢlarımız var bu ülkede. Özellikle Soma‟ da, Ermenek‟ te hayatını
kaybeden, 13 Mayıs 2014‟ te Soma‟ da, 29 Ekim 2014‟ te Ermenek‟ te hayatını kaybeden madenci kardeĢlerimiz var. Gönlümüz isterdi ki
bu madenci kardeĢlerimizin de anılmasını, ailelerine taziye dileklerinin iletilmesini… Burada Sayın Bakandan bunu da beklerdi k. Art
niyetli mi? Tabii ki değil. Ama, zaman zaman Türkiye‟ de bu iĢ cinayetlerini, felaketlerini hep yaĢayınca Türkiye‟ de insan hayatının çok
önemli olmadığını, özellikle çalıĢanların -emek açısından baktığımızda- hiçbir kıymetiharbiyesinin olmadığını görüyoruz ve yaĢıyoruz.
Hele hele toplu ölümler değil de tek tek ölümler oluyorsa istatistiklere bile girmiyor bunlar, hatırlanmıyor bile. Ancak Soma gibi,
Ermenek gibi, Torunlar ĠnĢaattaki gibi böyle toplu olaylar olduğunda ancak belleklerde, hafızalarda kalıyor. Oysa, Türkiye‟ de her gün
ama her gün bu faciaları, bu cinayetleri yaĢıyoruz. Bir kez daha, bu iĢ cinayetlerinde hayatını kaybeden kardeĢlerimizi rahmetle ve
minnetle anıyoruz; ailelerine ve yakınlarına baĢsağlığı diliyoruz. Ama bu bir kader olmamalı; Türkiye‟ de, maalesef, bu bir gelenek
hâline geldi.
Geçtiğimiz yıl ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini yine görüĢürken Sayın Faruk Çelik‟ e söylemiĢtim. Sayın Faruk
Çelik belki cumhuriyet döneminde en uzun yıl, beĢ yıl sekiz ay ÇalıĢma Bakanlığı yaparak Türkiye‟ de rekor kırmıĢ bir ÇalıĢma Bakanı.
Kendisine dedim ki: “ Sayın Bakan, bugün itibarıyla sizin döneminizde ve AKP döneminde iĢ cinayetlerinde hayatını kaybetmiĢ 14.718
insan var.” 2015 yılında 1.730, son olarak -sizin Bakanlığa geldiğiniz dönemde- kasım ayında 130, aralık ayında da 137, ocak ayında
110, Ģubat ayının ilk on bir gününde de 52 kiĢi hayatını kaybetmiĢ iĢ kazalarında ve cinayetlerinde. ġimdi, dolayısıyla, bizim bu konuya
çok ciddi bir Ģekilde kafa yormamız ve bu konuda önlem almamız gerekiyor.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 49

Ama “ iĢ sağlığı ve güvenliği” ismi, zaten bana göre baĢlı baĢına bir yanlıĢ, “ iĢçi sağlığı ve güvenliği” olması gerekiyor çünkü iĢ
önemli, doğru ama bir fabrika yanar, makineler parçalanabilir, hasar görebilir, onu onarmak mümkündür, onun yerine yeni bir makine
kurmak mümkündür, yeni bir bina yapmak mümkündür ama eğer bir çalıĢan hayatını kaybediyorsa onu getirmek mümkün değildir.
Bana göre öncelikle “ ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası” nın “ ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği” olarak değiĢtirilmesi gerekir. Bu, bence, iĢçiye ne
kadar önem verdiğimizin, insan hayatına ne kadar önem verdiğimizin de bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.
Sayın Bakan, konuĢmanızda -hem kitapçıkta hem de Ģifahen söylediğiniz- Türkiye‟ deki sendikalaĢma oranlarını verdiğiniz.
Evet, Ģu anda yüzde 12 gibi gözükebilir ama siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki Türkiye‟ de reel, gerçek anlamda toplu sözleĢme
yapan iĢçi sayısı -3 iĢçi konfederasyonunu, TÜRK-Ġġ, DĠSK, HAK-Ġġ‟ i toplayın- 700 bin civarında, 700 bini geçmez. Ama, bunda da
bir sorun var. Ülke nüfusu 1980‟de 40 milyon, toplu sözleĢme yapan iĢçi sayısı 2,5 milyon. TÜRK-Ġġ‟ in, DĠSK‟ in ve diğer
sendikalarda sendikalı, toplu sözleĢme yapan iĢçi sayısı toplam 2,5 milyon. Ülkenin nüfusu bugün 75 milyon. Nüfus artmıĢ, çalıĢan
sayısı artmıĢ ama bugün reel olarak Türkiye‟ de -TÜRK-Ġġ, DĠSK ve HAK-Ġġ- toplu sözleĢme yapan iĢçi sayısı 600 bin, 700 bin
civarında ve bunun önemli bir bölümü de kamuda, devlette yani özel sektörde çok az. Demek ki genel anlamda bir sorun ve bir sıkıntı
var. Bunda sendikaların payı var, sendikaların kusuru var ama -esas neden- özellikle 12 Eylül 1980 Yasası‟ nın getirmiĢ olduğu
örgütlenmenin önündeki engeller ve yasakların uzun bir süre devam etmesi, 2821, 2822‟ nin yürürlükte olması ve yüzde 10 baraj
sisteminin devam etmiĢ olmasından dolayı Türkiye‟ deki sendikalaĢmanın önünde ciddi engeller ve yasaklar var. Bunu, 2012 yılında,
2013 yılında yapılan düzenlemelerle kısmen kaldırdık ama hâlen daha yüzde 1 barajı devam ediyor. Bu nedenle, iĢçilerin
örgütlenmesinin önündeki yasakların ve antidemokratik uygulamaların ÇalıĢma Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılması gereken
önemli görevler olduğunu düĢünüyorum.
Sayın Bakan, önemli sorunlardan bir tanesi de, sendikal hareketin önündeki engellerden bir tanesi grev ertelemeleri ve grev
yasakları. ġimdi, düĢünün: PaĢabahçe cam grevi millî güvenlik gerekçesiyle erteleniyor veyahut da Kocaeli‟ deki lastik fabrikalarında
çalıĢan iĢçilerin millî güvenlik gerekçesiyle grevleri erteleniyor. Ya, bir Allah‟ ın kulu çıksın, bana desin ki: “PaĢabahçe‟ deki cam
grevinin millî güvenlikle bir ilgisi var.” Yani, cam üretmiĢ, bardak üretmiĢ, çanak çömlek üretmiĢ bir fabrikanın millî güvenlikle ne
ilgisi, ne alakası var, neden ertelenir grevi; bunu anlayabilmiĢ değilim. Veyahut da lastik… Kocaeli‟ deki lastik fabrikalarındaki
grevlerin millî güvenlik gerekçesiyle, arabamızdaki otomobil lastikleriyle ilgili konu… Neden grev ertelenir, bunu anlayabilmiĢ
değilim. Nihai nokta zaten yargıya gidiyor, yargı da bunun bir hukuksuz grev ertelemesi olduğuna karar veriyor ama ne oluyor? ĠĢçinin
ve sendikanın pazarlık marjını, pazarlık gücünü elinden alıyorsunuz. ILO sözleĢmelerine de aykırı bir tutum ve davranıĢ biçimi
olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Artık bu saatten sonra grev ertelemelerine mutlaka son verilmesi gerekiyor.
Bir baĢka sorun, problem mevsimlik tarım iĢçileri Sayın Bakan. Her yıl ne büyük acılar yaĢadığımızı, ülkemizin bir bölümünden
bir baĢka bölümüne insanların otobüs ve kamyonlar içerisinde gittiklerini ve çok büyük facialar yaĢandığını hep birlikte biliyoruz ve
izliyoruz. Mevsimlik tarım iĢçilerini bir güvenlik kapsamı içerisine almak, onların geleceğini korumak ve kollamak ve sosyal güvenlik
kapsamı içerisine almak hepimizin temel görevidir. Yoksa, aile boyu faciaların yaĢandığını hep birlikte izliyoruz ve görüyoruz.
Sayın Bakan, 12 Eylül 2010 yılında Türkiye bir Anayasa referandumu yaĢadı ve bu referandumun içerisinde, Türkiye'nin, bu
referandum kabul edildiği takdirde çok daha demokratikleĢeceği, çok daha ileri gideceği, Avrupa Birliğine entegre olacağıyla ilgili
önemli maddeler vardı. Bunların içerisinde sendikalara üye olmaktan tutun Ekonomik ve Sosyal Konseye varıncaya kadar… Bunlar
uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, bununla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı mı, yapılmadı mı; birçoğu eksik, devam ediyor. Bunların
en önemlilerinden bir tanesi de -benden önce Sayın Bekaroğlu söyledi- Ekonomik ve Sosyal Konsey. Anayasa‟ da kabul edildi, Anayasa
maddesi oldu bu. Bununla ilgili yasal düzenleme geçtiğimiz yıl içerisinde Meclise geldi fakat daha sonra geri çekildi ve en son 5 ġubat
2009 yılından beri Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı yapılmıyor. Bu önemlidir çünkü Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında
sosyal taraflar ve Hükûmet bir araya geldiğinde var olan sorunları orada münazara etmesi, tartıĢarak bir karar alması çok daha önemli.
Bunlardan bir tanesi de yine ÇalıĢma Meclisinin toplanmasıdır. Bakın, iki yıl aradan sonra sizin döneminizde -23 Aralık
civarında tahmin ediyorum ki- sizin BaĢkanlığınızda ÇalıĢma Meclisi toplandı. Kötü mü oldu? Ġyi oldu, hayırlı bir iĢ oldu. Ama, 2004
yılından 2013 yılına kadar dokuz yıl bu organ çalıĢtırılmadı. Dolayısıyla, var olan organların çalıĢması, çalıĢtırılması, sosyal tarafların
bir araya gelmesi, birbirini anlaması, var olan sorunların çözümü için önemli bir adım atılacağını düĢünüyorum.
TaĢeron sorunu önemli bir problem, yara, bizim açımızdan büyük bir cerahat. Bunun kamuda, özel sektörde de kaldırılması için
hep birlikte mutlaka elimizden gelen bütün çalıĢmayı yapmamız gerekiyor.
Kayıt dıĢı istihdam önemli bir sorun. AKP‟ li milletvekili arkadaĢımız söyledi, yüzde 34 civarında ama bu, tabii, resmî olanlar,
merdiven altındaki kayıt dıĢı istihdamın da çok büyük boyutlarda olduğunu hepimiz biliyoruz ve istemiyoruz.
Önemli sorunlardan bir tanesi de göçmen iĢçiler. Evet, 2,5 milyon Suriyeli kardeĢimiz geldi, Ģimdi yine gelmeye devam ediyor,
önemli bir problem. Türkiye'nin zaten iĢsizlik sorunu, TÜĠK‟ in resmî veyahut da resmî olmayan rakamlarına göre yüzde 10‟ un
üzerinde, önemli bir iĢsizlik rakamı varken biz tabii ki gelen göçmen iĢçilerin dıĢarıda kalsınlar… Zaten bir Ģekilde, özellikle tekstilde,
kundurada, sanayi sitelerinde çocuk iĢçilerin çalıĢtırıldığını, günlük 10 liraya, 15 liraya çalıĢtırıldığını, o iĢ yerlerinde yatıp kalktıklarını,
karın tokluğuna çalıĢtıklarını, insani olmayan koĢullarda istihdam edildiklerini biliyoruz. Bunların kayıt altına alınması mutlaka gerekir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, ek süre veriyorum.
Buyurun.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum.
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Ama, bununla ilgili de özellikle bizim kendi yurttaĢlarımızı, kendi genç iĢçilerimizi kapsam dıĢında bırakacak, onları iĢsiz
bırakmayacak birtakım önlemlerin de mutlaka alınması gerekir.
ĠĢsizlik Sigortası bizim açımızdan önemli, iĢçi ve iĢveren payından kesilerek oluĢan bu paranın 94 milyara kadar gelmesi
önemli. Ama, iktidarın bunu kâğıt üzerinde kullandığını, sıcak para olarak kullandığını da biliyoruz. Fakat en önemli meselelerden bir
tanesi buradaki kaynakların geçtiğimiz yıllarda… Kalkınma Bakanlığına da biz bunu sormuĢtuk, yaklaĢık 10-12 milyar liranın özellikle
GAP‟ ta kullanıldığını… GAP, bizim için önemli bir projedir, doğrudur. Ama, oraya kaynak aktarılırken bunu ĠĢsizlik Fonu‟ndan değil,
devletin kendi bütçesinden kullanmasını ve ĠĢsizlik Fonu‟ ndaki kullanma biçimlerinin, özellikle yararlanma biçiminin mutlaka bir kez
daha gözden geçirilmesi gerektiğini düĢünüyoruz.
Emekliler, önemli bir sorun. 11 milyon emekli var Türkiye‟ de. ġimdi, siz emeklilerle ilgili 100 lira, 200 lira gibi bir iyileĢtirme
yaptınız ama bu yeterli değil. Özellikle 11 milyon emekliyi ilgilendiren beklenti, esas mesele iyi bir intibak yasasının yapılması ve
intibak yasasıyla gerçekten emeklilerimizin insanca hayatlarını sürdürebilecekleri… Yirmi yıl, yirmi beĢ yıl, otuz yıl çalıĢıyor, prim
ödüyor, aldıkları emekli maaĢları insanca bir yaĢama yetmediği için ister istemez ek bir iĢ yapmak zorunda kalıyorlar, büyük çoğunluğu
da çocuk okuttuğu için ve ev kiraları nedeniyle büyük bir geçim sıkıntısı çekiyorlar. BaĢka bir iĢ yaptıkları için Sosyal Güvenlik Primi
ödüyorlardı, onu geçtiğimiz hafta yapılan çalıĢmayla kaldırdık. Önemli bir kazanımdır ama emeklilerimizin gerçekten çok zor koĢullar
altında olduğunu da, bir intibak yasası beklediklerini de söylemek istiyorum.
YaĢa takılanlar sorunumuz var, önemli bir sorun. Bu insanlar gerçekten 3.600 gün prim ödeyerek emekli olmak isteyen insanlar
değil Sayın Bakan, yaĢa takılanların önemli bir bölümü 6.000 gün, 7.000 gün, 8.000 gün, 9.000 gün prim ödemiĢler ama maç
baĢladıktan sonra oyunun kuralları değiĢtiği için emeklilikten faydalanamıyorlar ve sosyal güvenlik hizmetlerini alamadıkları için çok
büyük bir mağduriyet yaĢıyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSA ÇAM (Ġzmir) – YaĢa takılanların Sosyal Güvenlik Kurumuna da büyük bir yük getireceğini biliyorum, biliyoruz ama
onların da mağdur edilmemesi için mutlaka yaĢa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düĢünüyorum.
BAġKAN – Lütfen toparlayalım.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, toparlıyorum.
Sayın Bakan, 2005 yılında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ Erzurum‟ da ġifa Hastanelerinin temelini attı. Bugün
Türkiye'nin birçok yerinde ġifa Hastaneleri de var, buna benzer birçok hastane var. Ben kiĢisel olarak eğitimin ve sağlığın bir kamu
hizmeti olduğunu düĢünüyorum ve özelleĢtirilmesine de, özel hastanelere ve özel eğitim sistemine prensip olarak karĢıyım. Ama,
mademki bir serbest piyasa varsa, mademki bir pazar ekonomisi uygulanıyorsa isteyen insanlar çocuklarını özel okullara
gönderebilirler, özel hastanelere gönderebilirler. Ama, Türkiye‟ de özellikle sağlık ve eğitim sisteminin gittikçe özelleĢtirildiğini, parası
olanların sağlık hizmeti aldığını, parası olanların çocuklarını özel okullara gönderdiğini, özellikle bu dershane sistemiyle birlikte bu
noktaya geldi… Bir taraftan özel hastane açarken ve burayı teĢvik ederken, destek verirken Ģimdi özel hastanelerin kapatılmasıyla ilgili
birtakım kararların alındığını duyuyorum. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun sizin talimatınızla ġifa Hastanelerinin, 10 ilde 21
hastanenin… Önemli hastaneler bunlar, önemli hizmet yapan hastaneler bunlar. Ġzmir‟ de Basmane‟ de, KarĢıyaka‟ da, Menderes‟ te,
Torbalı‟ da buna benzer yerlerde de bu tip hastaneler var. Ama sizin talimatınızla Ģimdi bu 21 hastane sosyal güvenlik kapsamının dıĢına
çıkartıldı. Bunu çok doğru bulmuyorum, çok adaletli bulmuyorum. Yani, sizin kendi içinizde bir iktidar yarıĢı, bir baĢka yarıĢ olabilir
ama sonunda orada çalıĢan onlarca, yüzlerce hekim ve onlarca, yüzlerce çalıĢan insan var. Bir anda sizin almıĢ olduğunuz bu kararla bu
ġifa Hastaneleri kapatılıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum Sayın BaĢkan.
Orada görev yapan hekimler ve hastalar, hasta bakıcılar ve çalıĢanlar önemli bir mağduriyet yaĢıyorlar. Dolayısıyla, bunun bir
kez daha gözden geçirilmesini talep ediyorum ve istiyorum.
4/C‟ lilerle ilgili var… Elimde, sizden önceki Bakan Sayın Faruk Çelik‟ in sendikalarla yapmıĢ olduğu bir protokol var,
4/C‟ lilerin kadroya alınmasıyla ilgili imza altına alınan bir protokol var. Bu protokol çerçevesinde 4/C‟ lilerin kadroya alınmasıyla ilgili
son durum nedir, onu da öğrenmek istiyorum.
Sözlerimi Ģöyle bitirmek istiyorum Sayın Bakan: Dünkü olay bizim hiçbirimizin tasvip edebileceği bir iĢ değildir. Ama, size bir
Ģey söyleyeyim samimi olarak: 2009 yılında bir baĢka siyasi partinin genel baĢkanıyken söylemiĢ olduğunuz sözler de var. Bunu sizi
incitmek veyahut da tekrar etmek anlamında söylemiyorum. Zaman zaman siyasetçiler, politikacılar dönem dönem bazı Ģeyler
söyleyebilirler. Bir süre geçtikten sonra o söylenilenlerin belki bir kıymetiharbiyesi kalmamıĢ olabilir veyahut da unutulmuĢ da
olabilirler ama ben Ģuna çok inanıyorum: Hazreti Ali‟ nin bir sözü var, diyor ki: “ Söz ağzınızda ise o söz sizin esirinizdir ama söz
ağzınızdan çıktı mı siz o sözün esirisiniz.” Dolayısıyla, zaman zaman bizler siyasetçiler olarak dönem dönem bu sözleri söylüyoruz. O
nedenle, ağzımızdan çıkan cümleleri, sözleri bir değil, bin defa düĢünüp öyle söylememiz gerek, her seferinde onlar bizim önümüze
konulur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, lütfen toparlayın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum.
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Dün oradaki Genel Kurulda DĠSK yönetiminin, DĠSK üyelerinin size karĢı herhangi bir Ģeyi yok ama Ģunu söylemek istiyorum:
Sayın CumhurbaĢkanı, BaĢbakan olduğu dönemde miting yaptığı alanlarda aynen Ģunu söyledi… Hiçbirimiz, bu salonda bulunanlardan
hiçbirimiz ne kimliğimizi ne mezhebimizi ne inançlarımızı seçmedik arkadaĢlar. Kimimiz Kürt doğduk, kimimiz Türk doğduk, kimi miz
Alevi doğduk, kimimiz Süryani doğduk, kimimiz baĢka mezheplerden doğduk arkadaĢlar. Bu bizim onurumuz, bu bizim Ģerefimiz.
Hangi etnik kimliğe, hangi mezhebe sahip olursak olalım, onlar bizim onurumuzdur. Ama dönemin BaĢbakanı ve CumhurbaĢkanı
miting alanlarına çıkıp, “ Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanını biliyorsunuz; Dersimli, Tuncelili, Kürt ve Alevi.” deyip miting
meydanlarından yuhalattı. Bir baĢka partinin genel baĢkanına da “ ZerdüĢt” denildi, Ģu denildi, bu denildi. Toplumun bu kadar
bölündüğü, parçalandığı bir yerde bunların olmaması gerekiyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, lütfen…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Dolayısıyla, dün de orada bir Ģekilde iĢten atılan, mağdur olan, haksızlığa uğrayan insanların tepkisini o
Ģekilde algılamak lazım. Sizinle yakından ve uzaktan bir iliĢkisi yok ve DĠSK Genel BaĢkanı Sayın Kani Beko da olayın susturulması
için elinden gelen bütün çabayı ve gayreti gösterdiler. Ama bizlerin siyasetçiler olarak buna hep alıĢkın olmamız gerekiyor, sürekli
alkıĢlara, sürekli methiyelere değil, bu tip tepkilere de alıĢkın olmamız gerekir diyorum.
2016 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. BaĢarılar diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Usta…
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın Bakan, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri; ben de hepinizi
saygıyla selamlayarak sözlerime baĢlamak istiyorum.
Tabii, eleĢtiriyoruz ama ben önce bir tebrikle baĢlamak istiyorum Sayın Bakan. Daha önceden Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu
üyeliği yapmıĢ, on yıl o görevi yapmıĢ birisi olarak kurumların iç denetçi atayıp atamadıklarına veya nasıl çalıĢtığına iliĢkin dikkatli
oluyorum biraz. Bazı kurumlarımız hiç iç denetçi atamamıĢ oluyor ama sizin hem Bakanlıkta hem ĠġKUR‟ da hem de SGK‟ da iç
denetim kadrolarının hemen hemen hepsi doldurulmuĢ durumda. Dolayısıyla, bu nedenle ben üst yöneticileri tebrik ediyorum. Tabii,
birinci Ģart bunun doldurulması, ikinci Ģart da iyi bir iletiĢimle iyi çalıĢmalarının sağlanması; umarım o da yapılıyordur, o konuya iliĢkin
bir bilgim yok.
ġimdi, Sayın Bakan, önce, sunuma iliĢkin bir miktar kritiklerim var, onları yapacağım, daha sonra da üç konu üzerinde
duracağım temel olarak. Bir tanesi 99 yılında yapılan reform, ikincisi istihdam meselesi, üçüncüsü de diğer birkaç tane harcamalarla
ilgili konu.
ġimdi, sunumda yer yer iĢte mesela geliĢmiĢ ekonomilerin büyüme hızları veriliyor. Yani niye geliĢmiĢ ülkelerin büyüme
hızıyla Türkiye‟ den birisi bir sunuma baĢlayabilir. Onu ben çok anlamıyorum. GeliĢmiĢ ülkeler. Hani dünyayı veririz, anlarım. Tamam,
dünya büyümesi dersin. GeliĢmekte olan ülkeleri verirsiniz, onu anlarım ki onun verilmesi lazım. Kendimiz geliĢmekte olan ülkeyiz,
emsal ülkelerle mukayese ediyoruz. GeliĢmiĢ ekonomiler… Ama artık bunda daha fazla bir Ģey söylemeye gerek yok. ĠĢsizlik oranında
da aynı Ģey yapılmıĢ.
Bir de Ģu yanlıĢtan kurtulmamız lazım Sayın Bakanım: Yani, biliyorsunuz, bir “ nominal” , “ reel” kavramı var. Yani mutlak
rakamları, böyle hani bir yılı, iki yılı -enflasyon çok önemli değildir- mukayese edebiliriz mutlak rakamlar üzerinden, Yani geçen yıl
iĢte nedir, asgari ücret bin liraydı, Ģimdi 1.300 lira. Yüzde 30 artırdık. Bu normal, cari fiyatlarla. Ama on dört yıl öncesi ni, on iki yıl
öncesini, on üç yıl öncesini mutlak rakamlar üzerinden ifade etmek hiçbir Ģey vermez, hiçbir Ģey kazandırmaz bize. Ama bu tür
alıĢkanlıkları maalesef bırakamıyoruz. Nedir? ĠĢte asgari ücretle ilgili tablo ta 2002‟den verilmiĢ ve sunumunuzda da onu
söylüyorsunuz, 2002 yılında Ģu kadardı, Ģu kadar artarak buraya geldi veya 48‟ inci slaytta iĢte prim gelirleri filan. Yani 2002‟ yi mutlak
rakam, 2015‟i mutlak rakam verip bunun üzerinden analiz yapmaya çalıĢıyoruz. Bunları reel rakamlarla vermek lazım. Bu tür Ģeyleri,
eğer büyük rakamlarsa zaten en kestirmesi, en kolayı millî gelir oranlarını kullanarak vermektir. Bunda dikkatli olunması gerektiğini
düĢünüyorum.
ġimdi, yine benzer bir Ģey. GeliĢmekte olan ülkeler filan dedik. Yani üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. ĠĢte nedir?
GeliĢmiĢ ekonomiler krizde 3,4 küçüldü ama bizim emsal ülkelerimiz değil. Emsal ülkelerimiz, biz ne olduk? Biz de 4,8 küçüldük ama
geliĢmekte olan ülkeler 3,1 büyüdü 2009 krizinde. Yani doğru bir sonuca ulaĢmak istiyorsak bakmamız gereken rakam budur, bunun
üzerinde… Ha orada Ģunu söyleyebiliriz: ĠĢte onlar 5,8‟den 3,1‟ e düĢtü. Yani büyümeleri onların da azaldı ancak hâlâ büyüdüler. Yani
burada geliĢmiĢ ekonomilerin 3,8 büyümesinin bizim ülkemiz açısından hiçbir anlamı yok.
ġimdi iĢsizlik sigortası varlığı. Efendim, 2002‟ yle mukayese ediyoruz. Yani Allah aĢkına diyorum, artık baĢka bir Ģey
diyemiyorum. Yani on dört yıl geçmiĢ aradan. Bir de 2016‟ yla mukayese ediyoruz. 2016, 2002, TL üzerinden, iĢte Ģu kadar varlıktan bu
kadar varlığa çıktı. Bunun hiçbir anlamı yok; bir. Yani enflasyondan dolayı anlamı yok. Ġkincisi, bu zaten birikimli bir rakamdır. Bu
rakamın her yıl artması beklenir normalde. Yani her yıl bir önceki yıla… Çünkü o yıl yaratılan, yani stoka o yıl eklenen rakamı
vermiyorsunuz. Dikkat edin, orada varlığı veriyorsunuz. Nemalanıyor da bir yandan. Dolayısıyla her yıl artması beklenen, yani nüfusu
mukayese etmek gibi bir Ģey ama nüfus reel yine, yani fiziki Ģey. Burada hem nominal hem de birikimli bir Ģey. Bu anlamda hiçbir
anlamı yok.
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Üçüncüsü, efendim, bu zaten 1999 reformuyla getirildi, yani 2000‟ de baĢlamıĢtı para toplamaya, belki 2001‟de. Aldığınız yıl
2002. Ya bir yıllık bir Ģeyle 16‟ ncı yılında nominal üzerinden, birikimin üzerinden bir mukayesenin, Sayın Bakanım, size kazandırdığı
nedir? Allah aĢkına bana söyleyin! Yani bu övünülecek bir Ģey de değil. Yani bunu baĢka Ģekilde baĢka bir Ģeyler söyleyerek…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu kadar çok olması iyi de değil denkleme açısından bir de.
ERHAN USTA (Samsun) – Bunu niye söylüyorsunuz? Ben anlamadım. Bir Ģey daha var. Yani eleĢtirecek Ģey çok da vakit yok.
ġu, Hükûmetin Bakanlar Kurulu kararı eki olan programdır. Burada da 2016 yılı sonu itibarıyla fonun stokunun nereye ulaĢacağına
iliĢkin bir rakam var ki o rakam 105,3 milyar, sizin sunumunuzda 103,3 milyar. Ġkiniz de devletin kurumlarısınız. Bir karar verin, biz
hangisine inanacağız? 2 milyar lira da tahmininizde bir farklılık var. Yani hiç tutulacak bir yanı yok.
Neyse, Ģimdi gelelim Ģu sosyal güvenlik açığı tanımı meselesine. Bir miktar konuĢtuk, fazla üzerinde vakit kaybetmeyeceğim.
Ancak, Ģimdi, elimizde bizim neler yaptık, 1999‟da bir reform yapıldı. Birazdan reformla ilgili bilgi arz edeceğim. 2008‟ de tekrar bir
reform yapıldı. Reformun devamı mahiyetli veya değiĢiklik mahiyetli bir Ģey yapıldı. 2008‟de sisteme bir kısım yeni unsurlar kattık.
Eskiden de mesela devlet katkısı yoktu. Yani biz açığın tamamını “ açığa finansman” diye, “ açığı finanse ediyoruz” diye yazıyorduk.
Orada bir tanım değiĢikliği yapıldı. Eskiden açık olarak finansa ettiğimizin bir kısmı, iĢte belli oranlarda devlet katkısı verilerek devlet
katkısı hâline getirildi. Bu bizim açığımızı değiĢtirir mi? Yani bu reel olan bir Ģeyi, bir gerçeği değiĢtirir mi? Adına baĢlangıçta “ açık”
demiĢsiniz veya bir Ģey diyerek oraya para vermiĢsiniz. Yani sadece verdiğimiz paranın kanalı, ismi değiĢti. Bunun gibi baĢka Ģeyler
var.
5 puanlık destek… ġimdi, aslında biz sosyal güvenlik primlerini reelde 5 puan indirmiĢ olduk ancak bunu Ģöyle yapıyoruz:
Hazine bunu gidiyor Sosyal Güvenlik Kurumuna ödüyor. ġimdi buradan verdiğimiz parayı, bu paranın tam alındığı veya alınmadığı
dönemle mukayese ederken hesapların burasına dikkat etmek lazım. O yüzden biz, Kalkınma Bakanlığında bütçe transfer -açığa en
yakın kalem odur- rakamını kullanırız. Nihayetinde bütçeden biz Sosyal Güvenlik Kurumuna ne kadar transfer yapıyoruz? Sosyal
Güvenlikteki arkadaĢların söyleyeceği ve haklı olduğu bir iki tane küçük nokta vardır.
Bakın, burada sosyal güvenlik açığı konusunu tartıĢırken de Ģunu aydınlatmak lazım. Bu, Sosyal Güvenlik Kurumunun
kabahatinden gelen meseleler değildir.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Kanuni mesele.
ERHAN USTA (Samsun) – Mevzuattandır önemli bir kısmı. Sosyal Güvenlik Kurumunun kabahati nedir? Denetimini iyi
yapmıyordur, paranın peĢine düĢmüyordur veya iĢte Hükûmet bir reform yapmaya çalıĢtığında, Hükûmeti, olmaz Sayın Bakanım, bunu
yapamayız, bu ülke için iyi değildir, bunu bu sistem taĢımaz diye ikaz etmiyordur. Eğer yapmıyorsa bunları kabahatli odur ama Ģimdi,
devlet bir karar almıĢ, primleri yarı yarıya indirmiĢ, sosyal güvenlik açığı artmıĢ. Bu, Sosyal Güvenlik Kurumunun kabahati değildir
veya bilmem ne adı altında bir kısım sisteme… Yani sisteme emekli aylığı artırmayla emekliye ek ödemenin ne farkı var? Hiçbir farkı
yok. ĠĢte o yüzden bütçe transfer rakamına bakmak lazım. Ben kurumdaki arkadaĢları bu anlamda suçlamıyorum. Suçlanacak yanları
olabilir. Yani muhasebe kaydını düzgün tutmuyordur -ne bileyim ben- denetimlerini düzgün yaptırmıyordur, mükellefin üzerine
gitmiyordur veya sizi uyarmıyordur, filan. Bunlar kurumun kabahati ama diğeri… Aslında yeri değil, benim konum da değil ama
mesela ben, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisinin Genel BaĢkanına yapılan eleĢtiriyi de haksız buluyorum iĢin doğrusu. Yani adalet
duygum bunu kabul etmiyor. SGK genel müdürüyken oradaki Ģey… Yani SGK genel müdürünün SGK açığıyla ilgili ne kadar bir etkisi
olabilir? ġimdi, o ayrı bir konu.
O yüzden burada bakmamız gereken Ģey bütçe transferidir. Bütçe transferine baktığımızda, 2016 yılında, Sayın Bakanım, 102
milyar TL‟ dir programda öngörülen, sizin hesaplarınızda olan. GerçekleĢmesi biraz üzerinde olur, biraz altında olur. Ben hep sizin
rakamlarınızla konuĢuyorum Kendim ilave bir tahmin yapmıyorum.
ġimdi mesela ben Ģu yanlıĢlığa düĢmeyeceğim. Efendim, sizin teslim aldığınız 2002 yılında bu 10 milyardı, bu 100 milyara
çıktı, 10 kat artırdınız demeyeceğim. Ben dürüst davranacağım. Ben neye bakacağım? Çünkü az önce sizi eleĢtirdim bu konuda. Yani
nominal rakam üzerinden bir Ģey verilir mi? Arada enflasyon var, 10 milyarın bugün değeri belki 50 milyar ki öyle. Ama Ģurada
eleĢtirebilirim sizi: O gün verdiğimiz 10 milyar bütçe transferinin millî gelir içerisindeki payı 2,85; bugün vereceğimiz 102 milyarın
millî gelir içerisindeki payı 4,63. Yani millî gelire oran olarak, bakın büyüme payı artı enflasyonu koyduğunuz zaman bile 2 katına
çıkıyor sosyal güvenlik açığı. Bu ciddi bir alarmdır Sayın Bakanım. Bu kadar genç nüfusa rağmen bu ülke 4,63 açık veriyorsa burada
ciddi bir sorun. Bunun küçük bir kısmı, 10 milyarı, 11 milyarı bir yıllığına destekten kaynaklanıyor. Onun gelecek yıl olmayacağını
varsayarak bu miktar oradan düzelecektir ama onun haricinde hiçbir düzelme kalemi olmayacaktır bakın burada. Siz hani Bakanlığa da
yeni gelmiĢ bir Sayın Bakanımız olarak, ben -biliyorsunuzdur belki, biliyorsanız o sunumu yapmamanız lazımdı; bilmediğinizi
varsayıyorum çünkü öbürü daha büyük kabahat oluyor bana göre- bilmediğinizi varsayarak, bu konuda vaktimi de kullanarak sizi ikaz
etmek istedim. Daha detaylı konuĢmak isterseniz onu konuĢabiliriz.
ġimdi, efendim, gelelim Ģu reforma. Diyorsunuz ki Sayın Bakanım… Allah aĢkına, yakıĢtıramıyorum, inanın yakıĢtıramıyorum.
Yani eğer sizi üzüyorsam da özür dilerim ancak sözlerinizde “ 2002 öncesinde gerçekleĢtirilen ölçüsüz sosyal güvenlik sistemine iliĢkin
hususlar…” dediniz, saydınız. ġimdi burada 1999 öncesi derseniz anlarım. ġimdi hani 2002‟de geldik diye niye 2002 öncesi
diyorsunuz? Ya 1999 gibi büyük bir reform var. Sosyal güvenlik sisteminde yapılan en büyük reform, son yüz yılın veya sistem
çıktıktan sonraki en büyük reform 1999 reformudur. ġimdi, 1999 reformunu o günkü gelen siyasi parti kucağında bulmuĢ, yani bu hiç
yokmuĢ gibi, kendiniz 2002‟de geldiniz diye 2002 öncesi deyip, bizi de incitecek Ģekilde, o kadar emeği olan, bu memleket içi n emek
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vermiĢ insanları niye incitecek Ģekilde bir ifade kullanıyorsunuz? Belki farkında değilsiniz. Ama, lütfen, bu ifadeyi kullanmayalım.
99‟un özel olarak orada vurgulanması lazım.
Bakın, 99‟ da… Çünkü hafızayı beĢer nisyan ile maluldür. Ġnsan bazen unutuyor. Birçok bilmen arkadaĢımızın olduğuna da
inanıyorum ben bunu. 99 reformunda, hele hele “ asrın depremi” denilen depremden hemen sonra her Ģeye rağmen çıkarılmıĢ. Hükûmet
gelmiĢ, iki üç aylık Hükûmet, insanların, 38 yaĢında kadınlar, 40 yaĢında erkeklerin emekli olduğu bir ülke… Bunu bu sistem
taĢıyabilir mi? Sistem Ģimdiden açık vermeye baĢlamıĢ. Yirmi yıllık sistem açık veriyor. Temel mantık birincisi, finansman
sıkıntılarının çözümüdür. ĠĢte aylık bağlama oranlarıdır, Ģunlardır bunlardır. Siyaseten bunları konuĢmak çok Ģey değil ama 2002
seçimlerinde o Hükûmetin neden kaybettiğini anlamanın da yolu biraz bu. 99 sosyal güvenlikte bir anda siz 38‟ den 58‟ e kadını, 60‟ a
erkeği çıkarırsanız iĢte o faydaları ortaya çıkmadan bir seçime gidilince de millet cezalandırıyor bunu. Ama milletin cezalandırıp
cezalandırmamasına bakmadan bu ülkenin geleceğine bakmamız lazım. Ülkeyi yönetenlerin bence bu sorumluluk içerisinde hareket
etmesi lazım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
YaĢ 58-60‟ a çıkarılmıĢtır biliyorsunuz 38-40‟ tan. Bakın, yirmi yıl bir anda yaĢı uzatıyorsunuz. Tabii, bir anda uzatamıyorsunuz
geçiĢ dönemiyle. Onun faydaları daha sonra görmeye baĢlıyoruz.
ġimdi, prim ödeme gün sayısı 5 binden 7 bine çıkarılıyor. Prim aylık hesaplamalar, Ģunlar bunlar -hepsinin tek tek Ģeylerine
girmeyeceğim- hepsi çıkarılıyor.
Kayıt dıĢılıkla mücadele… Bakın, Ģimdi varlığı görüyorsunuz veya eğitimle diyorsunuz ya. Mesela Ģu mantık getiriliyor: Fazla
ödeyen fazla aylık alır mantığı sosyal güvenlik sistemine 99 reformuyla getiriliyor. Yani fazla öde, primini ne kadar artırırsan o kadar
aylığını fazla alırsın mantığını getiriyor ki olması gereken, modern sistemlerin mantığı bu.
Ondan sonra, ĠĢsizlik Sigortası Fonu ilk kez o zaman kuruluyor. ĠĢsizlik sigortası ödeneği sistemi getiriliyor. Eğitim sistemi
getiriliyor, getiriliyor da getiriliyor. Yani dolayısıyla, bunları hiç söylemeden bir sosyal güvenlik analizi yapmak veya “ 2002 öncesi”
deyip bunları hiç yokmuĢ gibi varsaymak doğrusu bana dokunuyor.
Ha, Ģimdi, tekrar bir reform ihtiyacı var mıdır? Reform olmayabilir ama bir düzenleme ihtiyacı olduğu da açıktır. Çünkü sistem
de canlı, hayat canlı, devam ediyor, bazı Ģeyleri düzeltmemiz lazım, o da ayrı bir Ģey.
Tek çatı konusu, maalesef, maalesef, bir fiyaskoyla sonuçlanmıĢtır. Yapılamadı. Veri tabanı meselesi en büyük sorundur Sayın
Bakanım. Ġnanın uzun süredir bu sistem üzerinde çalıĢıyoruz kamu maliyesi konumuz olduğu için iktisat. Yani eskiden o parçalı
sistemde çok daha güzel veri alıyorduk. Her biri iyi kötü kendi verisi hâkimdi. ġu anda veri hâkimiyeti iyice kayboldu. Ama onunla
ilgili, benden de yine bir kardeĢiniz olarak düĢüncelerimi paylaĢmamı isterseniz daha sonra paylaĢırım.
Ha, Ģurada birkaç küçük konu var onları söyleyeyim, küçük değil de yani kısa geçeceğim. ġu toplum yararına çalıĢma iĢ baĢında
eğitim meselesi. Geçen torba kanun görüĢülürken bunun siyasi amaçlarla kullanıldığına iliĢkin -sizden aldığımız datalarla aylık
dökümlerine baktığımızda- seçim öncesi artmıĢ, seçimden sonra azalmıĢ, ikinci seçimden önce tekrar artmıĢ; onu tespit etmiĢtik. Fakat
bunlar önemli konular. Bunları artık hakikaten siyasi malzeme, artık seçimler de bitti. Hiç olmazsa bundan sonra siyasi malzeme
yapmadan kullanmamız lazım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ederim.
Çünkü siz de biliyorsunuz ülkenin en büyük meselesi mesleksizlik meselesidir. ĠĢ baĢında eğitim meselesine bakın 3,5 milyar
TL kaynak ayıracağınızı ifade ettiniz. Meslek kazandırma anlamında çok önemlidir. Lütfen, bunu gereği gibi harcayalım. ġu millete,
memlekete bir eser bırakalım.
ġimdi, bu toplum yararına çalıĢmada küçük bir rakam farklılığı var gibi geldi ama anlayabiliyorum, ben size sorayım yine de.
ĠġKUR‟ un web sayfasında “ 2015 yılı için 9.596 program kapsamında 523 bin kiĢi.” diyorsunuz. Sunumda da program sayısı yine aynı
234 bin kiĢi diyorsunuz. Birisinde tamamlayanlar, birisinde tamamlamayanlar mı var, onu bilmiyorum. Ona iliĢkin bir bilgi verirseniz
sevinirim.
ġu sosyal güvenlik denetmenleri meselesi var. Burada onlarla ilgili bir slayt var. Bu çocuklar iyi çalıĢıyorlar Sayın Bakanım,
sosyal güvenlik denetmenleri. Fakat bizim çalıĢma hayatımızda denetim sistemleri içerisinde bir sürü problemler var. Bir problem de
burada var. Yani denetimlerin de önemli bir kısmını yapan bu sosyal güvenlik denetmenlerine biraz daha eğilmeniz lazım. Biliyorsunuz
Maliye Bakanlığında bunlar hepsi tek çatıda birleĢtirildi. O düĢünülebilir veya bunların özlük haklarının bir miktar daha iyi leĢtirilmesi
düĢünülebilir. Çünkü, bakın, buraya siz çocukları alıyorsunuz, eğitiyorsunuz, yüzde 50‟ si ayrılıyor. Yazıktır kuruma. Yani tam bir
Ģeyler öğreniyor, ayrılıyor. Kalanlar da isteksiz çalıĢıyor, her an gözü dıĢarıda çalıĢıyor. MüfettiĢler bazen bizim böyle denetmenleri
ezerler. Ezdirmeyin denetmenleri. Bu çocuklara biraz sahip çıkın.
ġimdi, sağlık konusu çok çalıĢtığım bir konu, detaylarını bildiğim bir konu. Risklerinin olduğunu sadece söyleyeyim. Konusu
pek burası değil ama ödeyen sizsiniz ama. Yani sağlık harcamaları konusu hem ilaçta hem tedavide ciddi risklerle karĢı karĢıyayız.
Sağlık Bakanlığı bütçesinde bunları konuĢtum. 8,3‟ e çıkmıĢ hekime baĢvurma sayısı. Hastalarımız iyileĢmiyor Sayın Bakanım. Yani
birçok insan hastaneye hiç gitmediği hâlde 8,3 Avrupa Birliği ortalamasıdır. YaĢlı Avrupa Birliğinin ortalamasını genç Türkiye
yakaladı.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 54

Temel problem tedavideki sıkıntıdır, hastaların iyileĢmemesidir, defalarca hastaneye gitmesidir. Bu önümüzdeki dönem için
hem ilaç tarafı hem tedavi tarafı ciddi riskleri bünyesinde barındırmaktadır.
Kıdem tazminatı konusuna pek eğilmediniz fakat bu, bizim çalıĢma hayatımız açısından çok önemli bir konudur. Bu konuda
mutlaka adım atılması lazım. 2016 Eylem Planı‟nda var ama siz nedense konuĢmanızda pek üzerinde durmadınız.
ESK, bizim Kalkınma Bakanlığındaki bizim sorumluluğumuzdaki bir iĢtir. Orada ben de bir bürokrat olarak baĢarısızım, onu
söyleyeyim. Çünkü biz yeteri kadar amirlerimizi harekete geçiremedik. Toplanması lazım. ESK kaç yıl oldu, belki on yıla yakın oldu tam da hatırlamıyorum- toplanmadı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anayasa değiĢikliğindeydi.
ERHAN USTA (Samsun) – Anayasa değiĢikliği de yapıldı, birtakım Ģeyler yapıldı toplanmadı.
ġimdi, müsaade ederseniz Sayın BaĢkanım, istihdamla ilgili birkaç rakam verip ondan sonra konuĢmamı bitireceğim.
Uluslararası Ġstihdam Stratejisi‟ nde “ yüzde 5 iĢsizlik oranı” diyorsunuz. Bu 2023 yılı için bir rakam. O yüzde 5‟ le uyumlu ol an
2018 rakamı, Sayın Bakanım, planda 7,2‟ di. Fakat bu eski seri. Yeni seriye getirdiğimizde 6,4. Yani 2018‟ini 6,4‟ e getireceğiz,
2023‟ünü 5‟ e düĢüreceğiz. Tamam, hedeftir. Bir Ģey diyemeyiz hedefe. Yani varsayımları ve altındaki Ģeyleri güçlü olduğu sürece,
yoksa 1‟ i hedefliyorum deyip hedefe bir Ģey dememek olmaz.
ġimdi, fakat, burada Ģöyle bir yapısal değiĢiklik oldu: 6,4 olan 2018‟ i en son Orta Vadeli Program‟ da yüzde 9,6‟ ya revize ettiniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, son olur herhâlde.
TeĢekkür ediyorum.
Dolayısıyla, bu yüzde 5‟ i de revize etmek gerekir. Yani bu yüzde 5 ayakları yere basmıyor, inandırıcılığını yitirdi. Ben
Türkiye'nin rakamlarının kötüleĢmesinden haz duyacak bir insan değilim ancak hedeflerimizin gerçekçi olması veya inandırıcılığı
olması açısından bunun önemli olduğunu düĢünüyorum.
Dediğim gibi, tekrarlıyorum: 5‟ e giderken 6,4‟ tü 2018‟ i, aynı 2018 Ģu anda 9,6‟ ysa artık 5 biraz zorlaĢmıĢ demektir. Ve bunu
yaparken Sayın Bakanım, Ģimdi, Mehmet ġimĢek Bakan da, Maliye Bakanı da söyledi. Efendim, iĢ gücüne katılım oranları arttı da
iĢsizliğimiz arttı. Değil. Evet, bu var. Ġstihdam oranında da artıĢ var, iĢ gücüne katılım oranında artıĢ var. Ama biz bu hedefleri, iĢ
gücüne katılma oranları biraz daha fazla olacağı varsayımıyla yaptık.
Yani Ģunu söylüyorum: 2018‟de biz iĢ gücüne katılım oranının 53,75 olacağı varsayımıyla yüzde 6,4‟ ü hedefledik. Bugün iĢ
gücüne katılım oranı 2018 için 52,4. Yani iĢ gücüne katılım oranı beklenen seviyenin altında olmasına rağmen iĢsizlik oranı 2018 için
yaklaĢık 3,5 puan civarında bozulmuĢtur. 2015‟ in fazla üzerinde durmayacağım. 2015 de zaten ortada oradaki baĢarısızlık. Çünkü 8‟di
hedef; 10,2 diyorsunuz.
Son iki tane konu. Bu 666 meselesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟ yle yapılan ücret değiĢiklikleri Türkiye açısından
büyük bir talihsizlik olmuĢtur. Ben orada Devlet Personel BaĢkanlığının da bir günahının olmadığını biliyorum. Maalesef, o çalıĢmalara
Devlet Personel BaĢkanlığı katılmadı, BaĢbakanlıkla Maliye Bakanlığı yaptı. Bu yanlıĢtan –detaylarına girme fırsatım olmadığı için
olmayacak ama biraz not düĢmek için söylüyorum- bir an evvel dönülmesi lazım.
Bir de bu kamuda çalıĢan taĢeron iĢçi meselesine artık çekidüzen vermekte fayda var Sayın Bakanım. Milletimize yaptığınız
taahhütlerin bir an evvel hayata geçirilmesi yerinde olacaktır diye düĢünüyorum.
Bu duygularla, bütçenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Paylan, süreniz on dakikadır.
Buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakan…
Sayın BaĢkan, ben sabahki talihsiz olayla ilgili konuĢacağım öncelikle ve bir çağrıda bulunacağım Sayın Bakana ve
komisyondaki arkadaĢlarıma ve Sayın Divana. Ona göre de… Gerçekten, dün gece, biliyorsunuz, ikide, iki buçukta çıktık buradan.
Gittim ÇalıĢma Bakanlığıyla ilgili çalıĢmaya devam ettim. Dosyalar önüme geldi. Sabah beĢ buçuk altıya kadar çalıĢtım ve yalnızca iki
saat uyuyabildim ve geri buraya geldim. Tekrar arkadaĢların sunumunu dinledim. Ciddi hazırlıklarım var. Onları sunup sunmayacağıma
ona göre karar vereceğim. Çünkü ağır ifadelerde bulundu Sayın Bakan. Umarım ki o görüĢlerimi sunmama imkân olur.
Sayın BaĢkan ve Sayın Bakan, Ģimdi, ÇalıĢma Bakanısınız ve çalıĢma barıĢından bahsediyoruz ve çalıĢma barıĢı çok önemli bir
Ģey. Ama çalıĢma barıĢı aynı Ģekilde toplumsal barıĢla çok ilgilidir. Yani dün yaĢadığımız menfur hadise, hepimizi üzen menfur
hadisenin ben bir sonuç olduğunu düĢünüyorum, toplumda var olan kutuplaĢmanın bir sonucu olduğunu düĢünüyorum. Çünkü maalesef
sabahki yaĢadığımız hadisedeki gibi, siyasetçiler konuĢamazsa, siyasetçiler diyalog kuramazsa, siyasetçiler bir üslup tutturamazsa bu
sokağa da yansıyor ve siyaset kurumunun öneminden bahsettiniz, çok önemli bir cümleydi. Eğer ki biz siyaset kurumunun itibarını
koruyamazsak Ģu oluyor: DüĢünün ki HDP‟ ye 7 Haziran seçimlerinde 6 milyonun üzerinde, 1 Kasım seçimlerinde 5 milyonun üzerinde
oy vermiĢ insan var ve bunların çevresi var. Bunlar, bizi, beni bir milletvekili olarak siyaset kurumu içinde çözüm üretmek için buraya
gönderdiler, Ankara‟ ya gönderdiler. Yani siyaset kurumu bir çözüm üretsin bizim dertlerimize. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz -ben
sizi çok eskiden tanıyorum, müktesebatınızı çok iyi biliyorum- bu devletin gadrine uğramıĢ bir aileden geliyorsunuz geçmiĢte. Yani
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sizin ve AK PARTĠ sıralarındaki pek çok arkadaĢımın hikâyelerini dinledim, sohbetler ediyoruz. Ben, kendi kiĢisel hikâyemde ve
toplumsal hikâyemde, siz kendi hikâyenizde, hepimiz bu devletin gadrine uğradık bir Ģekilde. Ama o gadrine uğrarken hep devlet Ģunu
yaptı: Bizi birbirimize düĢürdü, ondan sonra sistem geldi, bir dakika sopasını gösterdi bize, hepimizi birden dövdü sonra sırayla, sıra
dayağına çekti ve dayak yememiĢ kimse kalmadı siyaset kurumu çözüm üretemediği için.
12 Eylül öncesini de iyi biliyorsunuz. AĢağı yukarı yaĢıtız, aynı üniversiteliyiz. Ne oldu? Demirel, Ecevit kavgası vardı ama
arkada birileri bir senaryo iĢletiyormuĢ. O senaryonun ne olduğunu 12 Eylül günü herkes gördü. Bir taraf devrim olacak diye
bekliyordu, bir taraf da, öbür devrimci de, dayak atıyordu ama bir baktılar ki ikisi de aynı iĢkence tezgâhındalar. Bir senaryo vardı ve o
senaryo hepimizi, siyaset kurumunu devre dıĢı bıraktı.
28 ġubat sürecinde bir kavga vardı siyasette, siyaset çözüm üretemedi. O günleri de çok iyi biliyorsunuz ve birileri geldi,
postmodern bir darbe yaptılar. Sizin iktidarınız döneminde tekrar siyaset kurumu kavga etmeye baĢladı ve bir bakıyorsun, birileri
birtakım tezgâhlar hazırlıyormuĢ meğerse o günlerde, sizinle ilgili veya hepimizle ilgili çünkü sonuçta bir darbe yaptığı zaman ayrım
yapmıyor, hepimizi birden dövüyor, biliyorsunuz. Ona karĢı mücadeleler oldu Sayın CumhurbaĢkanıyla ilgili. Abdullah Gül
CumhurbaĢkanı oldu ve Sayın Abdullah Gül gerçekten CumhurbaĢkanlığına bir düzey getirdi ve gerçekten hepimizin aslında, ön
yargıları olanın bile “ Ya, iyi ki Abdullah Gül CumhurbaĢkanı olmuĢ.” dediği günler yaĢadık çünkü denge ve denetim mekanizması
demokrasilerde vazgeçilmezdir. Sayın CumhurbaĢkanı da dengeyi temsil eder. Yani dediniz ya: “ Milletin birliği, bütünlüğünü temsil
etmesi gerekir.” Dengeyi temsil eder, kuvvetler arası denge ve denetim. Kuvvetler arası uyum değil. Bakın, bugünkü bakıĢla ilgili değil
çünkü “ uyum” dediğiniz yerde eleĢtiri veya denetleme olamaz.
Siz sorumluluk makamında olan birisisiniz, elbette milletvekilisiniz ama Hükûmet üyesisiniz yani siz sorumluluk
makamındasınız ve buraya hesap vermek için geldiniz. Bakın, biz de milletvekiliyiz, size hesap sormak için buradayız. Yani “ 2014
yılında Bakanlığınız ne yaptı, kesin hesap görülüyor, geçen yıl ne yaptınız, gelecek yıl ne yapacaksınız, ya, bu parayı nasıl
harcayacaksınız?” diye size görüĢ, öneri ve eleĢtirilerimizi sunmak için buradasınız. Yani size Ģu anda hesap soruyoruz biz ve bu
eleĢtirilerimizi söylüyoruz.
Ancak dün yaĢanan menfur hadiseye baktığımızda bu toplumdaki kutuplaĢmanın, dediğim gibi, bir sonucudur. Maalesef
hiçbirimiz de bundan azade değil, siyaset kurumu bunu yaptı çünkü toplumdaki kutuplaĢmayı. Maalesef ve maalesef denge ve denetim
unsuru olması gereken Sayın CumhurbaĢkanı, ilk konuĢmamda söylediğim gibi, bir tarafı millet derken, diğer tarafı hep tahkir eden bir
üslup kullandı görevinin baĢından beri ve bu da toplumdaki kutuplaĢmaya maalesef su dökeceğine benzin döken bir anlayıĢı getirdi ve
siz de, üslubunuz da ve bazı, bakın, basın mensupları… Televizyonları akĢam izliyoruz; hep tahkir, tahkir, tahkir… Yani kutuplaĢma
üzerinden bir medet uman bir anlayıĢ var. Ancak dünya örneğinde pek çok örneği vardır. Ġnsanlar toplumun bir kesimini
kutuplaĢtırabilirler, konsolide edebilirler ama toplumsal barıĢı yakalayamazlar. Esas olan Ģey demokrasimizi kurumsallaĢtırmak ve
toplumsal barıĢı tesis etmektir. ÇalıĢma barıĢı da ancak böyle gelir yani çalıĢma barıĢı bunun bir parçasıdır ama toplumsal barıĢı ve
demokrasimizi kurumsallaĢtırmak esas olmalıdır. Bu da ancak siyaset kurumuyla olur. Siyaset kurumu birbirimizi tahkir ederek ancak
bu sokağa baĢka türlü yansır. Yani burada birbirimize ettiğimiz sözlerin sokağa nasıl yansıdığını ve nelere sebebiyet verdiğini çok iyi
biliyoruz.
Bakın, siz 4 Haziran günü, sanıyorum, “ Orayı baĢınıza yıkarız, baĢınıza!” dedikten sonra -ben sabah söyledim- bundan iki ay
sonra 300 HDP binası, Genel Merkezi dâhil yakıldı ve aynı zamanda yüzlerce, bakın, Kürt iĢ yeri yakıldı ya, bildiğiniz çıra gibi yakıldı
Alanya‟ da, Kemer‟ de, baĢka ilçelerde. Bu, çok büyük bir risktir, bakın. Bu, Ergenekon zihniyetinin baĢka bir provasıdır. Yani halkları
birbirine düĢürüp, siyasi partileri birbirine düĢürüp… ġu anda ellerini ovuĢturanlar var bu sahneden Sayın Bakan. ġu anda birileri
ellerini ovuĢturuyorlar çünkü siyaset kurumunun altındaki halı kayıyor. Bu halıyı korumak hepimizin görevi, hepimizin görevi.
Birbirimizi tahkir edersek birilerine yalnızca ellerini ovuĢturma Ģansı veriyoruz. Bunu yapmamalıyız.
Ama, bakın, siz nasıl ifadeler kullandınız sabah. ġimdi, Sayın CumhurbaĢkanıyla ilgili tahammülsüzlüğünüzü bahsettiniz ve
Sayın CumhurbaĢkanına “ katil” denmesine “ …tahammülsüzlüğüm.” diye söylediniz, “ Benim buna tahammülsüzlüğüm…” diye
ifadeleriniz var. “ Eğer o salonda çalıĢma hayatının dıĢında... Sayın CumhurbaĢkanına „ katil‟ sıfatlamasını kabul etmem mümkün
değil.” diye ifadeniz var ama sonra geliyorsunuz “ Eğer katil arıyorsanız orada oturuyor. Sayın Selahattin DemirtaĢ vermiĢtir 6-7 Ekim
olaylarının talimatını, çok açık…” Sonra “ Sen ne diyorsun ya!” diye devam ediyor. “ Benim ilçe baĢkanımı kaçıracaksın, on beĢ gün
iĢkence yapacaksın.” Bana diyorsunuz. “ Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçırdın sen.” diyorsunuz bana, böyle iĢaret ederek. “ ĠĢkence
yaptın.” diyorsunuz. Ve sonra, en sonunda büyük bir yine tehdit ediyorsunuz Ģahsımı. “ Evet, baĢınıza yıkarız iĢte.” Yani benim o daha
önceki “ BaĢınıza yıkarım.” ifadenizi tekrar ediyorsunuz. “ Evet, baĢınıza yıkarız iĢte. Öyle değneksiz köy buldunuz dolaĢacaksınız.”
DolaĢamayacağız belki de bilmiyorum. “ Yok öyle bir Ģey.” diye bitiriyorsunuz.
Sayın Bakan, toplumda defalarca böyle iklimler yaratıldı ve sonucunda toplum kutuplaĢtı ve durumdan vazife çıkaran linçci
güruhlar, belli bindirilmiĢ kıtalar çerçevesinde Türkiye tarihinde çok da iyi biliyorsunuz ki defalarca bu linci belli kesimlere dönük
uyguladılar. Benim halkıma dönük de, 6-7 Eylülde Rumlara dönük de, ne bileyim Kürtlere dönük de, Alevilere dönük de, biliyorsunuz,
12 Eylül öncesi ve sonrasında uyguladılar ama bir senaryonun parçasıymıĢ bunlar meğerse, bunu biliyorduk.
ġu anda, bence –iyi niyetimle söylüyorum yani ama büyük bir endiĢem var- bir senaryo yine devrede ve biz, Ģu anda birbirimizi
tahkir ederek o senaryonun değirmenine su taĢıyoruz siyaset kurumunu devre dıĢı bırakarak.
ġimdi, size bir çağrım var.
BaĢka sürem var mı Sayın BaĢkan?
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BAġKAN – Var, var, buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, ben Sayın CumhurbaĢkanına da hakareti asla doğru bulmam ve yanlıĢ… Hayatımda da hiç
kimseye hakaret etmedim. Tutanakları beraber baĢından sonuna okuduk. Size yalnızca ağır ifade olarak “ Ağzı bozuk.” dedim. Ondan
dolayı da özür dilemeye hazırım. Ancak –onu ifadelerde de söylemiĢim zaten arkadaĢlar laf atınca, eğer hakaretim varsa özür dilemeye
açığım demiĢim- siz bir bakansınız, bakın, bir milletvekilinin dilinin kemiği bir olacaksa bir bakanın beĢ olmalı. Çünkü sorumluluk
makamındasınız, biz muhalefetteyiz ve “ Değneksiz köy buldunuz, dolaĢacaksınız.” dediğinizde beni bu sokaklarda dolaĢtırmayabilirler
gün gelir. Böyle dediğinizde durumdan vazife çıkaranlar olur. Mesela, Hrant‟ la ilgili bu yapıldı. Sonucundakini biliyoruz, o günkü
konulan senaryoyu.
O açıdan, bu dil özellikle de bir Parlamentoya karĢı, buradaki Komisyona karĢı, bir milletvekiline karĢı kullanılamaz, özelli kle
sorumluluk makamında olanlar. Sizler yüzlerce korumayla geziyorsunuz, Sayın CumhurbaĢkanı binlerce korumayla geziyor. Bakın, ben
yürüyerek Meclise geliyorum, yürüyerek Meclisten gidiyorum ve sizin dilinizin kemiği beĢ olmalı, sizin sorumluluğunuz çok daha fazla
çünkü durumdan vazife çıkaranlar olabilir çünkü toplum çok kutuplaĢtı. Nefret dili, nefret söylemi had safhada ortalıkta dolaĢıyor.
Veya Ģöyle söyleyeyim: Mesela, bildiri imzalayan akademisyenlerle ilgili Ģu anda bir cadı avı var biliyorsunuz ve bütün bu
kutuplaĢmaları durduracak ve bu senaryoyu bozacak –bakın, bir senaryonun devrede olduğunu söylüyorum- hamleler yapmamız
gerekiyor. Bakın, Ģunu da söyleyeyim: Bunları söylemek istemiyordum ama siz 2002‟ den baĢlattınız hep söylemlerinizi ve AK PARTĠ
iktidarı dönemlerinin hepsinin Ģöyle iyi, Ģöyle iyi olduğunu söylediniz öyle değil mi? Ama bence 2011‟den baĢlatmanız gerekiyordu
söyleminizi, siz çünkü muhalefetteydiniz ta 2011‟ e kadar sanıyorum ve AK PARTĠ‟ yi defalarca eleĢtirdiniz, çok da doğaldır. Yani
muhalefetteki insan iktidarı eleĢtirir ki düzgün yürüsün diye. Biz de öyle yapıyoruz ama üsluba da dikkat etmesi gerekir muhalefette
olanın, öyle değil mi? Ama bakın, siz AK PARTĠ‟ yle ilgili neler söylemiĢsiniz: “ Tayyip Erdoğan padiĢah olmak istiyor.” demiĢsiniz,
“ Bu Hükûmete zıkkımın kökünü göstereceğiz.” demiĢsiniz, “ Hükûmet yolsuzluk çukurunun içinde.” demiĢsiniz, 2009 hep bunlar,
“ BaĢbakan rantın babasını getirdi.” demiĢsiniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayalım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ondan sonra “ Bu Hükûmetin paçalarından yolsuzluk akıyor.” demiĢsiniz. Yani bunları
muhalefetteyken diyebilmiĢsiniz. Biz böyle bir dil kullanmıyoruz.
ġimdi, bütün bunlara baktığımızda, benim size naçizane önerim, sorumluluk makamında olan bir bakan olarak az önce bize karĢı
kullandığınız bu ifadeleri düzeltmeniz, geri almanız. Sayın Genel BaĢkanı, bakın, nasıl siz “ Tahammülsüzüz.” diyorsanız… Hani çok
meĢhur bir kliĢe vardır, “ Kendinize yapılmasını istemediğinizi baĢkasına yapmayın.” diye. CumhurbaĢkanına “ katil” denmesiyle ilgili
tahammülsüzlüğünüz var ama partimin EĢ Genel BaĢkanına karĢı açıkça “ katil” dediniz. Bu ifadenizi düzeltmenizi bekliyorum, bu bir.
Ġkincisi, Ģahsıma karĢı “ Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçırdın sen.” dediniz, bunu düzeltmenizi bekliyorum; iki.
Üç: ġahsımı tehdit ettiniz, “ Evet, baĢınıza yıkarız iĢte.” dediniz. Sonra Ģahsıma karĢı “ Öyle değneksiz köy buldunuz,
dolaĢacaksınız; yok öyle bir Ģey!” dediniz, bunu düzeltmenizi bekliyorum; üç. Yaptığım konuĢmamın bütünündeki idealler uğruna bunu
talep ediyorum.
Umarım ki siz de bu senaryonun farkındasınızdır. Siyaset kurumu birbirimizi tahkir etmek için değil, çözüm üretmek için vardır.
Bizler konuĢabilir olmalıyız ki toplum da konuĢabilsin, toplumdaki kutuplaĢma giderilsin. Ve birbirimizi asla ve asla tahkir
etmemeliyiz.
Aynı zamanda, bütün Komisyon arkadaĢlarıma aynı çağrıyı yapıyorum: Eğer bir hatam varsa, sürçülisan ettiysem affola ama hiç
birimiz birbirimizi örselememeliyiz. Komisyonun itibarı, benim itibarım değil yalnızca. Burada HDP milletvekili olarak bakmayın, bir
Komisyon arkadaĢınız olarak bakın, Garo Paylan olarak bakın. Divana da çağrı yapıyorum: Bana karĢı yapılan bu üslupsuzluğu
diyeyim, düzeltmesi için Sayın Bakana Komisyonun ve BaĢkanın çağrı yapmasını bekliyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Paylan, teĢekkür ediyorum.
I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER (Devam)
1.- Komisyonun çalıĢma usul ve esasları hakkında görüĢmeler (Devam)
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, sabah yaĢanan tartıĢma üzerinde bir iki hususu ifade etmek istiyorum.
Öncelikle, tutanaklar talep edilmeden önce Sayın Paylan‟ ın ısrarla BaĢkanlık Divanının o tartıĢmalar yaĢanırken tarafsız
kalmadığı noktasında bir söylemi olmuĢtu. Ancak, tutanaklar önümüze geldiğinde, uyarının bütün “ ArkadaĢlar… ArkadaĢlar…”
diyerek…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakana…
BAġKAN – Sayın Bakanımız da bir arkadaĢımız. Zaten Sayın Bakanın da konuĢma metninin içerisine bakarsanız, bu konular
gündeme geldiğinde burada hepimizin bir arkadaĢ ortamı içerisinde olduğumuzun ifadesi vardır.
Fakat, tabii, dün yaĢanan talihsiz bir olay, ondan sonra dıĢarıda yaĢanmıĢ talihsiz bir olayın… Talihsiz bir biçimde olduğunu
düĢünüyorum. Kimse bu konuda alınganlık göstermesin çünkü burası bütçe görüĢmeleri. Bütçe görüĢmeleri baĢladığından beri de
Türkiye‟ de yaĢanan birtakım baĢka sıkıntıların sürekli olarak burada bütçenin önüne geçmesi, bütçe görüĢmelerinin önüne geçmesi
noktasında Komisyon üyesi, farklı partilerden arkadaĢlarımız da bu konudaki sıkıntılarını dile getirdiler.
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Gündeme getirilmesi ayrı bir Ģeydir ama gündeme geldikten sonra yaĢananlar da ayrı bir Ģey. Bu tarz Ģeyler, karĢılıklı
suçlamalar, her Ģey, hepsi arka arkaya beraberinde geldi. Tabii ki herkes kendi sözünden, söylediklerinden ve ağzından çıkandan
sorumludur ama tutanaklar üzerinden ben size bir iki tespiti yapacağım. Tabii ki ondan sonraki değerleme siz değerli milletvekillerimiz
ve Değerli Sayın Bakanındır.
Ġlk baĢlangıçta yapmıĢ olduğumuz görüĢmelerde, baĢladığında Sayın Aydoğan söz aldığında konuĢması içerisinde Ģunu ifade
ediyor, diyor ki: “ Ama biz, bu milletvekillerinden -yani Sayın Cora ve Sayın Erdinç‟ i kastediyor- Sayın Bakanın yaptığı
değerlendirmeler sırasında sarf ettiği Ģu sözleri de burada söylemelerini isterdik. Ne dedi dün Bakan değerlendirme yaparken Genel
Kurul salonunun dıĢına çıktığında? Katil Erdoğan diye slogan atıyorlar. Katil kim? Katil aslında içeride. Katil içeride otururken
baĢkasına katil demeyi biz kabul edemeyiz dediler.”
Sonrasında Nursel Aydoğan, Sayın Aydoğan devam ediyor, diyor ki: “ Biz bunun kime söylendiğini biliyoruz. Ġsim vermese de
biliyoruz. Kınadığınız konu kadar kınanması gereken bir konudur. Sizin „ katil‟ dediğiniz, bizim Genel BaĢkanımız; Türkiye‟ de
demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin savunucusudur.” Yani daha sonra ileride sizin, Sayın Aydoğan‟ ın ısrarlı “ Katil kim? Kimi
kastettiniz?” diye sorularının aslında muhatabının kim olduğu konusuna, Sayın Aydoğan bir kabulle bunu bildiklerini ifade etti.
Sonrasında, devam ettiğinde Sayın Bakana ısrarla, konuĢması içerisinde tekrar, Sayın Aydoğan‟ ın bu ifadesi olmasına rağmen,
kimin kastedildiği tekrar soruldu. Sayın Bakan da Ģunu söyledi: “ Devletimizin „ katil‟ diye sıfatlandırılmasını son derece yanlıĢ
buluyorum. DıĢarı çıktım ve bir açıklama yaptım. Yaptığım açıklama çok net ve açıktır. Ben bu tartıĢmaları bugün yapıyor değilim.
Benim ağzım bozuk falan da değildir…” Bu sizin ilk Ģeydeki hakaretinize bir atıfta bulunuyor.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hakaret mi?
BAġKAN – “ …Hiçbir zaman da böyle bir bozukluk içerisinde olmadım. Siyasetin edep çizgisinin neresi olduğunu
bilenlerdenim ama orada, hem de büyük bir soğukkanlılıkla, eğer çalıĢma hayatıyla ve Ģahsımla ilgili yapılan değerlendirmeler olsaydı,
eleĢtiriler olsaydı elbette, 2 defa üstüne basa basa bu cümleleri ifade ettim; biz buraya çalıĢma hayatının ve Türkiye‟ deki iĢ barıĢının
temini için gelmiĢ bulunuyoruz. Bundan daha önemli bir Ģey var mı? Bütün eleĢtirileri acımasız bir Ģekilde ortaya koyun ama Ģu çok
nettir: Bizim orada evlatlarımız kamu düzenini sağlamaya çalıĢırken -hiç bunun lâmı cimi yok arkadaĢlar, farklı düĢünebiliriz- bizim
oradaki arkadaĢlarımız… Ben son on günde 7 tane Ģehit cenazesine gittim. Ġnsanlar içine ağlıyorlar, sessiz bir çığlık ortaya koyuyorlar
ve orada çalıĢma hayatının içerisinde çalıĢma meselelerini tartıĢması gerekirken baĢka türlü meseleleri oraya getirmeye çalıĢan
insanlara karĢı sessiz durmam mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin baĢkanına, Sayın CumhurbaĢkanımıza, bizim hepimize
„ katil‟ sıfatlamasını kabul etmem de mümkün değil. Değerlendirmelerimiz net ve açıktır.” demiĢ.
Bunun üzerine tekrar Sayın Aydoğan “ Sizi dinledik ama siz hâlâ kimin katil olduğunu söylemediniz.” diyor. Hâlbuki biraz önce
Sayın Aydoğan, katil olarak, Sayın Bakanın Sayın Genel BaĢkanı kastettiğini düĢündüğünü ifade etmiĢti. Sayın Bakan Ģunu söylüyor
tekrar: “ Çok net değil mi orada kime söylediğimiz? Yani kime söylediğimiz net değil mi?” Siz tekrar “ Kim? Katil orada kim, onu
söyleyin.” deyince Sayın Bakan Ģunu söylüyor: “ Orada PKK‟ yı savunanlara karĢı, PKK‟ yı destekleyenlere karĢı, „ PKK ve PYD bizim
arka bahçemizdir.‟ diyenlere karĢı, „ Onlar orada duracaklar, ben olacağım katil, öyle mi?‟ dedim.” diyor.
ġimdi, sonrasında ısrarla “ Kim?” denildiğinde, bu sefer Sayın Bakan Ģunu söylüyor: “ 6-7 Ekim olaylarının talimatını kim
verdiyse.” Tekrar “ Çok net kime söylüyorsunuz? Söyleyin.” denildiğinde, “6-7 Ekim olaylarının talimatını Selahattin DemirtaĢ
vermiĢtir, bu kadar basittir.” diyor, “ …benim söylediğim de bu Ģekildedir, çok açıktır.” Ve Ģunu ifade ediyor: “ Türkiye Cumhuriyeti
devletinin sivil insanları öldürdüğünü iddia edenlerin bu Mecliste de sözlerine dikkat etmesi lazım.”
TartıĢma bu Ģekilde devam ederken, Sayın Garo, tekrar size söz veriyorum ben. Burada karĢılıklı bir baĢka Ģeyle karĢılaĢıyoruz.
Yani eleĢtirdiğimiz, Sayın Bakanın, Sayın Selahattin DemirtaĢ‟ ın 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili talimat verdiğini söylemesini eleĢtirirken
bu sefer baĢka bir Ģeyle karĢılaĢıyoruz, tutanaklara göre aynı hataya siz düĢüyorsunuz, diyorsunuz ki: “ Bakın Sayın Bakan, siz partimize
karĢı 7 Haziran seçimlerinden hemen önce Selahattin DemirtaĢ‟ ı ithaf ederek ve partimizi ithaf ederek „ Orayı baĢınıza yıkarız,
baĢınıza.‟ diye partimizi tehdit ettiniz, „ Orayı baĢınıza yıkarız, baĢınıza.‟ ve partimizin 300 merkezi, Genel Merkez dâhil iki buçuk ay
sonra yakıldı bu ülkede.”
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nasıl bir hataya düĢtüm?
BAġKAN – Yani Ģöyle: Siz de sanki Sayın Bakanın…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yorum yapıyorsunuz…
BAġKAN – Müsaade edin. Hayır hayır, Sayın Bakanın talimatlandırdığı gibi bir ifade…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nasıl? Bir dakika… Hatamı söyler misiniz?
BAġKAN – Müsaade edin.
Sonra Sayın Bakanın “ Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçıracaksın, on beĢ gün iĢkence yapacaksın, ondan sonra burada diyeceksin
ki böyle. Yok öyle bir Ģey!” diye devam eden ve sizin de ifade ettiğiniz gibi “ Benim ilçe baĢkanımı kaçırdın…”
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sen…
BAġKAN – “ …sen.” Doğru. Tabii ki Sayın Bakanın kastının siz olup olmadığını Ģimdi kendisine söz vereceğim.
“ Gideceksiniz, gücünüz yetecekse orada savaĢacaksınız.” Ve bu karĢılıklı tartıĢmalarla geldi, gitti.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – KarĢılıklı tartıĢmadık, yalnızca…
BAġKAN – Ya da söylemlerle.
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Evet, Sayın Bakan da sonra –Sayın Bakan, tutanaklarda net olarak var- “ Evet, baĢınıza yıkarız iĢte! Kandil‟ i de baĢınıza yıkarız.
Burada o teröristleri de aynı Ģekilde baĢınıza yıkarız. Öyle değneksiz köy buldunuz dolaĢacaksınız; yok öyle bir Ģey!” diyor ve Ģey
kapanıyor.
Sayın Garo Paylan söylemiĢ olduğu birtakım ifadelere iliĢkin, hakaret içeren ifadelere iliĢkin kendisinin özür dilemeye hazır
olduğunu ifade ediyorlar. Ben buradaki sizin sözleriniz ve Ģeyden…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yok, benim tek hakaretim, hakaret gördüğünüz tek Ģey “ ağzı bozuk” olarak söylediğim.
BAġKAN – Evet, tabii onu…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – BaĢka bulamadınız, siz de biliyorsunuz. BaĢka yok. BaĢka var mı?
BAġKAN – ġeyi söylüyorum, sadece Ģudur: Sizin de Sayın Bakana bir itham söyleminiz vardır.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama yok, gerçeği söylüyorum, o kabul etti zaten.
BAġKAN – ĠĢte, Ģimdi, bakın, o bir itham söylemidir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, itham değil, gerçeği söylüyorum.
BAġKAN – ġöyle, yani…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Orayı baĢınıza yıkarız.” dedi.
BAġKAN – Sayın Bakanı hedef göstererek, sanki Sayın Bakanı belli bir hedef göstererek “ Sizin genel merkez, iĢte, 300 tane yer
de yakıldı, yıkıldı.” gibi bir ifade, bu, yani…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, orada bir hakaret yok Sayın BaĢkanım, “ ağzı bozuk” yalnızca dediğim.
BAġKAN – O zaman 6-7 Ekim olaylarının talimatını vermekle bunun arasında da çok farklı bir yaklaĢım da görmüyorum.
Peki.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, ne alakası var, ne alakası var? Bir dakika, anlamadım yorumunuzu.
BAġKAN – Buyurun, ben size söz vereyim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, beraber tutanakları okuduk.
BAġKAN – Okuduk, iĢte tutanaklar burada.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Orada siz “ hakaret” diyorsunuz, ben, sonuç olarak, “ üslupsuzluk” diyebilirim. “ Ağzı bozuk”
ifadesi dıĢında…
BAġKAN – Peki, üslupsuzluk olarak kabul edelim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Ağzı bozuk” dıĢında tek bir kelimemi bulamadınız.
Diğeri ise “ Orayı baĢınıza yıkarız iĢte.” dediği, 4 Haziranda… ġeyde vardır, basında, onlarca yerde var, “ Orayı baĢınıza yıkarız,
baĢınıza.” ifadesini partimize dönük ve Genel BaĢkanımıza dönük Sayın Bakan kullandılar. Bu ifadenin bir sonucunun ne olduğunu ben
söyledim yani “ Kürt iĢ yerleri yakıldı, partimizin 300 merkezi -genel merkezi dâhil- yakıldı. Bu durumdan vazife çıkaranlar var.”
dedim. Burada bir eleĢtiri var, bir hakaret yok.
BAġKAN – Peki.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bunu kabul ettiyseniz…
BAġKAN – Sayın Bakana söz vereceğim.
Buyurun Sayın Bakan.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, bir soru da ben soracağım bu konuyla ilgili.
BAġKAN – Sayın…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Önemli bir konu basına yansıyan. Lütfen. Bir dakika sürmez.
BAġKAN – Yeni bir tartıĢmaya…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Hayır, hayır, size soru soracağım.
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu, buyurunuz.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Size soru soracağım.
Bu tartıĢmanın medyaya yansımasında Ģöyle bir cümle geçiyor…
BAġKAN – Medyayı takip etmedim, ben sadece tutanaklara baktım.
Buyurun.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Hayır yani, ben Komisyonun Ģeyi açısından söylüyorum. “ TartıĢma esnasında Bakanın
korumaları salona girdi.” diye ifade var bütün gazetelerde. Böyle bir Ģey oldu mu? Böyle bir Ģey…
BAġKAN – Hayır olmadı, hayır, hayır.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – “ Olmadı.” diye bir açıklama yapın en azından dıĢarıya.
BAġKAN – Hayır, Bakanın hiçbir Ģekilde korumaları girmedi. Zaten…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Yani eğer Komisyon salonuna koruma girdiyse çok vahim.
BAġKAN – Yok.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, zaman zaman, ilk toplantı baĢlangıçlarında çanta taĢımak veya yer göstermek babıyla…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Hayır…
BAġKAN – Müsaade ederseniz bir Ģey söyleyeceğim.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 59

Sayın koruma arkadaĢların salona girdiği oldu ancak biz kendilerine bütçe baĢlangıcından itibaren hiçbir korumayı -bakanlık
korumasını ve Meclis korumasını da- Komisyon salonunda görmek istemediğimizi belirttik ve Ģu an Komisyon kapısında Türkiye
Büyük Millet Meclisinin kendi korumaları bekliyor. Kapıda bekliyorlar, içeriye de girmezler ve onun dıĢındaki korumaların da içeriye
girmesine müsaade etmiyorlar.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım…
BAġKAN – Basın mensubu arkadaĢlarımıza da bunu bilgi olarak aktarmıĢ oldum.
TeĢekkür ediyorum.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, ben ikna oldum, bir Ģey değil. Ancak medyada, bütün büyük Ġnternet
sitelerinde öyle bir haber var. Ben sordum zaten arkadaĢlarıma, Bülent beylere, “ Yok.” dediler. Böyle bir haber var, bunun olmadığını
açıklayın.
BAġKAN – ĠĢte, Ģu an, olmadığını açıkladım. ArkadaĢlarımız da herhâlde…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, bir Ģeyi unutmuĢum, söz alabilir miyim?
BAġKAN – Tabii ki.
Sayın Bakan, Sayın Paylan‟ ın son bir ifadesinin de sözünü alayım.
Buyurunuz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, biliyorsunuz, bu asgari ücretle ilgili de bir hadise yaĢadık. YılbaĢı günü asgari
ücret meselesini, iĢte, geçen yıl asgari ücret gösterenlere bir indirim yapılmasıyla ilgili bir önerinizi getirdiniz yılbaĢı günü. Ben de yeni
bir milletvekili olarak geldim arkaya, siz anlattınız, biz de eleĢtirilerimizi söyledik. ġu anlamda, “ Yani düĢük gösterenler var, böyle bir
eğilim var hep ve tam gösterenleri cezalandırmak gibi olur bu.” dedik. Böyle bir eleĢtiri kullandık ve sonuçta da siz duymamıĢsınız
herhâlde ama Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal Ģahittir, “ Ben partime danıĢacağım, öyle bu iĢe onay verebilirim.” diyerek çıktım.
Bu iĢe Sayın Maliye Bakanımız Ģahittir. Size sonra bunu ilettim de. Sonra geçmeyince siz öfkelendiniz, hiddetlendiniz ve ertesi gün bir
basın açıklaması yaptınız, bir kez daha bizi orada tahkir ettiniz, HDP‟ ye “ Cehalet topluluğu” dediniz. Çok üzüldüm gerçekten çünkü…
Ve “ HDP asgari ücreti hendeğe atmaya çalıĢıyor.” dediniz.
Ancak, bakın, biz Ģunu demiĢtik: “ Ya, bu kadar, iĢler oldu bittiye gelmesin. Bunu konuĢalım, tartıĢalım.” Ve nihayetinde hayırlı
bir Ģey olmuĢ ki baĢka bir öneri getirdiniz. Bakın, bizim o önerimiz üzerine, belki, düĢük gösterenler ödüllendirilip tam gösteren
cezalandırılmasın diye asgari ücretin 2 misline kadar olan bütün herkesi kapsayan noktada bir teĢvike, bir indirime gittiniz. Yani bu
kadar fevri davranmak, bir muhalefetin getirdiği öneri veya o anda “ Ben partimle görüĢeceğim.” meselesini bu kadar “ HDP cehalet
topluluğu. HDP asgari ücreti hendeğe atmaya çalıĢıyor.” diye yaptınız ve bu konuda da sizi eleĢtirmiĢtim, “ Düzeltme yapsanız iyi olur.”
demiĢtim daha sonra ama onunla ilgili de bir düzeltme yapmadınız.
Yani, doğruya doğru demek lazım, yanlıĢa yanlıĢ demek lazım. Sırf tahkir, hakaret, bilmem neyle ilgili değil, biz muhalefet
ediyorsak hepimizin iyiliği için ediyoruz, burada dosyaları bunun için hazırlıyoruz, buraya bunun için gelip boğaz tüketiyoruz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Bakan, buyurun.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Elbette ki muhalefet etme hakkı buranın
da, Meclisin de, Meclis dıĢının tüm organlarının da en temel haklarından bir tanesidir.
ġunu ifade etmek isterim: Asgari ücretle ilgili bir iki cümle söyleyip diğer meseleye geçeyim. Bizim orada kendi adımıza bir
irademizle bir karar çıkarma yeteneğimiz yoktur. Yani, aĢağıda bir madde oluĢturmak, tek baĢına bunu gerçekleĢtirmek yeteneğimiz söz
konusu değil. 31/12‟den önce böyle bir değerlendirme yapmak istedik. Bizim grup baĢkan vekillerimiz de sizler de bir araya geldiniz,
sonra biz geldik üzerine ve bu değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve siz. Bu 4‟ lü ve biz anlaĢmadıktan
sonra bizim oraya onu getirebilme Ģansımız yok zaten. Yani kendi kendimize oraya getirip de gol atmanın veya oradan bir
olumsuzlukla çıkmanın bizim için ne anlam ifade edebileceğini ben bilmiyorum. Sonra, neticede, orada bir mutabakat oluĢtu.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ġimdi bir saniye… O zaman biz niye…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Naci Bey‟ e sormanız lazım.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – KarĢılıklı konuĢursak bitmeyecek.
O zaman biz niye getirdik? Yani eğer siz buna hayır diyecekseniz biz bunu niye getirdik? Çünkü sizin evet dememeniz hâlinde
onun bir adım atabilmesi mümkün değil. Biz bir siyasi parti olarak bir öneri getiriyoruz ve bu sizin tarafınızdan reddediliyor. Yani biz
kamuoyuna çıkıp “ Bunu HDP reddetti.” diye mi sadece bu kadar büyük bir adımı atacağız? Evet, ondan sonra bunu geri çektik. Orada
yapılan değerlendirme Ģu: Orada yapılan değerlendirmede -benim söylemem de esas itibarıyla o- yani, bunun kaynağının sağlanması
hususunda grup baĢkan vekiliniz çok anlamsız bir yere gitti, hiç tarif edilmesi gerekmeyen bir yere gitti. Doğru da değildi. Yani hem
bilmiyorlar nereden bunu nasıl yapabileceğimizi hem de bu konuda bir irade ortaya koyuyorlar. Çünkü orayı reddederken de o ifadeyi
kullanmıĢtı. Yani, “ Bizim bunu kabul etmememizin temel sebepleri Ģunlar, Ģunlar, Ģunlardır.” Yani konuyla da bir alakası yoktu. Onun
için ben o değerlendirmeyi koydum.
Sonra, bunlar siyasi ifadelerdir, bakınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Cehalet…
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ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bu siyasi ifadelerin karĢılığında siz de
kendi siyasi ifadelerinizi ortaya koyabilirsiniz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) –“ Cehalet topluluğu” hakarettir.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakınız, siyasi ifadelerdir, bunu bilmiyor,
“ Bir cahillik var.” dedim. Evet, bakınız, bunlar siyasi ifadelerdir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Öyle diyorsanız iĢimiz zor.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Diğer meseleye gelince, biz hepimiz
insanız; siz de insansınız, biz de insanız. Dünkü bir meseleyi burada konuĢuyoruz ve tartıĢıyoruz. Ben AK PARTĠ‟ de 2014 Mart
seçimlerinden sonra teĢkilat baĢkanlığına geldim. Bunu sizinle karĢılıklı bir konuĢma için söylüyor değilim ama bunu, biraz önce,
önemsediğim siyaset kurumunun güneydoğuda ve doğuda ne hâle geldiğini ifade etmek için söylüyorum. Ġlçe baĢkanlarımız -yani
bilmiyorum diğer siyasi partilerin var mı, vardır muhakkak- il yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kolu baĢkanlarımız, kadın kolu
baĢkanlarımız, her birine -yani ben de Türkiye‟ de yaĢıyorum- yani Botan komutanlığından ve oradaki yerel bütün unsurlardan Ģu kadar
parça kâğıtlar gönderilip “ Bir daha AK PARTĠ‟ de siyaset yaparsanız hayatınızı yok edeceğiz.” dedikten sonra, 7 yaĢındaki çocukları…
TeĢkilat BaĢkanıyım, ben o insanlardan sorumluyum. O insanlar siyaset yapmak için oradalar, trilyoner olmuyorlar, onlar da bir
iddianın, bir davanın, aynı Ģuradaki insanların ortaya koymuĢ olduğu hassasiyetlerin temini için oradalar ve masumane Ģekilde siyaset
yapıyorlar.
Ben ömrümde korumayla falan gezmedim, genel baĢkanlık da yaptım, hayatım benim korumayla geçmedi. Ben de sizin gibi tek
baĢıma gittim geldim, vesayetle mücadele ederken de kavga ederken de, bana “ Ne olursun bu kadar ağır sözleri söyleme, bu vesayetle
ilgili Ģeyleri söyleme; bak, baĢına iĢler gelebilir.” denmesine rağmen. Hepimiz inanıyoruz Cenab-ı Allah‟ a. Sonuç ne olacaksa bunu da
kabul etmiĢiz.
Bakın, bu insanlar on beĢ gün… Ben söylemeyi edep ederim, o insanı çıkarıp orada o ve onun gibilere -1 kiĢi de değil- hangi tür
iĢkenceleri yaptıklarını ve bu iĢkencelerde onlara neler ifade ettiklerini, neler ortaya koyduklarını, neler söylediklerini ben insanlığıma
yediremem. Neticede ben o ailenin oradaki mensuplarından bir tanesiyim ve onu korumakla mükellefim. Bütün bunlar sağlanırken
seçim sathımailinde -keĢke kıymetli Trabzon Milletvekilimiz de burada olsaydı- bir taraftan kampanyayı yürütüyoruz, yani kendi
bölgemizde, bir taraftan da güneydoğudaki bu arkadaĢlarımıza ve doğudaki bu arkadaĢlarımıza “ Ne olursunuz dayanın, sabredin.” diye
bir mücadele ediyoruz gecenin saat dörtlerine kadar, beĢlerine kadar. En nihayetinde tehditle beraber ilçe teĢkilatlarımız ayrılmaya
çalıĢılıyor ve orada neler olduğunu, neler yapıldığını, orada ceza kesen insanlar, kestirilen insanlar… Ve Ģunu söyledim: “ Bir daha bu
tehditleri ortaya koyarsanız oraya baĢınıza yıkarız.”
Bakın, Ģimdi, eğer cümleler…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Burada, burada.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakınız, ben ne söylediğimi, ne yaptığımı
biliyorum. Ġstirham ediyorum, bakın, “ Eğer bir daha orayı, o insanları tehdit ederseniz, teĢkilatımı tehdit ederseniz orayı baĢınıza
yıkarım.” Yani bu…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Selahattin DemirtaĢ…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Aynen.
Sonra bir mesele daha var, mesele Ģu: Bütün Türkiye hatırlayacaktır, siz de hatırlayacaksınız çünkü sizi de bizi de ilgilendiriyor.
Ġlgilendiren mesele Ģu: Sayın Selahattin DemirtaĢ çıktı, bir söz söyledi, dedi ki: “ Süleyman Soylu baĢkanlığındaki bir ekip Türkiye‟ de 7
Haziran seçimlerinde hile karıĢtırmak için binlerce insandan oluĢan timler oluĢturdu.” Bunları seçimden yaklaĢık on beĢ yirmi gün
önce… Ben Trabzon‟ da çalıĢıyorum, evet, teĢkilat baĢkanıyım, konuyla hiçbir alakası yok ama Türkiye‟ de bu kaotik durumu
oluĢturabilmek için, seçimi sakatlayabilmek için…
ġimdi, bunların hepsi sonuca yönelik ve bu meseleyi tam da sizin söylediğinize inanıyorum ben. Evet, bir senaryo var, doğru, bir
senaryo da oluĢturuldu, bu da doğru. Bu senaryonun Türkiye‟ de nasıl uygulanması gerekliliği konusunda iyi hazırlıklar yapıldı, bu da
doğru ama bu senaryoyu 1 Kasımda millet kendi iradesiyle beraber kendi senaryosu olarak yerine koyarak devam ettirdi, kendisi bir
senaryo yazdı, baĢkasının senaryosunu ortaya koymadı.
ġunu ifade etmek isterim: Ben sabahki konuĢmalarımda size atfen bir Ģeyde bulunmadım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tutanaklarda var.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ama müsaade et Garo Bey. Ben
tamamlayayım, ne olursun ya.
Yani size atfen bir değerlendirmede bulunmadım. Sadece oradaki “ sen” ifadesini kullanırken bile yine sizin Ģahsınıza karĢı
yönelik bir değerlendirme olarak koymadım. O cümlelerin geliĢinden PKK‟nın, o arkadaĢlarımızı tehdit eden unsurların… Evet, size
siyaseten kabahat bulurum çünkü PKK, neyse iĢte, YPG, adı her neyse, baĢka bütün o “ her neyse” lerin tamamıyla ilgili bir tavır ortaya
koymadığınız için bir siyasal kabahat bulurum ve bunu söylerim, bundan da geri adım atmam. Ama burada benim… Siz o insanı
nereden alıp da iĢkence yapacaksınız? Oradaki iddiam tamamıyla yani o “ Kandil‟ i baĢınıza yıkarız.” sözünü ifade ettiğim
anlayıĢtakilerin muhataplığıdır. Yani ben onu kimlerin yaptığını, hangi Ģahısların yaptığını, nelerin yaptığını bire bir isim bilecek
değilim ama bir kütle var ve bu kütle demokrasiyi Truva Atı olarak kullanıyor, terörize ediyor ve orada bir anlam oluĢturmaya çalıĢıyor.
Benim sizin Ģahsınızda böyle bir ifadeyi ortaya koyabilecek bir anlayıĢım kesinlikle söz konusu değildir.
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Diğerini söyleyeyim, belki bundan da hoĢlanmayacaksınız, bunu da böyle söyleyeceğimi biliyorsunuz zaten: 6-7 Ekim
olaylarından üç gün önce ben bölgedeydim hem de öyle onlarca, yüzlerce korumayla değil, 3 Ekim, 4 Ekim ve 5 Ekim. Ġsterseniz
gittiğim ilçeleri de sayayım size: Hakkâri merkez, Yüksekova, MuĢ Varto, Van Özalp, Ağrı Doğubayazıt, Ağrı Patnos ve Erzurum
Hınıs. Yani gecenin yarısı, üç gün boyunca bütün bu ilçelere, bu ilçelerimizin her birine ya molotof atıldı ya ilçe baĢkanlarımız dövüldü
ya aileleri tehdit edildi ya da yakıldı. Bunların her birisine geçmiĢ olsun ziyaretine gittim. Tabii, ne ben sizin ne de siz benim bu
hercümerç içerisinde neyle uğraĢtığımı bilemezsiniz. Ve oradaki tabloyu gördüm, oradaki tablonun ne olduğunu da tam net olarak o
anda hissettim ve netice itibarıyla bu bildirimlerin tamamını da gerçekleĢtirdim.
Burada hadise nettir. Burada eğer Selahattin DemirtaĢ 6-7 Ekim olayları çıkmadan önce ortaya koymuĢ olduğu değerlendirmeyi
sorumluluk bilinci içerisinde… Hani sizin bana sürekli salık verdiğiniz, vazettiğiniz sorumluluk bilinci içerisinde eğer değerlendirmiĢ
olsaydı Türkiye‟ de 6-7 Ekim olayları çıkmayacak, o insanlar katledilmeyecek ve orada yarına ait…
Bak kıymetli Garo Bey, biz istiklal mahkemelerinin niçin kurulduğunu ve onun sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz. Dersim‟ in
travmasıyla karĢı karĢıya kalan insanların bugün hangi sonuçlarla karĢı karĢıya kaldığını ve bunun Türkiye‟ ye neye mal olduğunu da
biliyoruz. Biz ġeyh Sait meselesi sonrası Türkiye‟ nin hangi noktaya taĢınmak istendiğini de biliyoruz, biz KahramanmaraĢ, bir taraftan
Sivas, bir taraftan Çorum‟ da niçin insanların birbirine tam anlamıyla sokulmak istendiğini de biliyoruz. Bugün aynı senaryo var.
Derdimiz baĢka bir Ģey değil. Ve bu toplumda ötekileĢtirilenleri bir Ģekilde tekrar merkeze almak için belki de on iki yıldır, on üç yıldır,
on dört yıldır -ki benim de AK PARTĠ‟ de olmamın en temel sebeplerinden bir tanesi budur- bir büyük mücadele verildiğini de
biliyoruz. 50 ile 60 arası bir tek Kürt isyanı olmadığı biliyoruz, bir tek ve bunun için de rahmetli Menderes‟ in Yassıada‟ da ada
komutanı tarafından nasıl alçakça bir Ģekilde muameleyle karĢı karĢıya kaldığını da biliyoruz. Bunları hep burada biz yaĢadık. Bunların
bir daha bu ülkede yaĢanmaması lazım.
Ama ne olursunuz, yani burada eğer hep beraber teröre “ terör” diyemeyeceksek, terörün ortaya koyduğu sonuçları hep beraber
itemeyeceksek hangi sorumluluğumuzdan hangimiz bahsedeceğiz. Ve bunun toplumsal barıĢla elbette ki ilgisi var. Hepimizin söylediği,
geçmiĢ dönemlerde “ ġunlar olsa Türkiye‟ de ne iyi olur.” dediğimiz noktalardayız bugün. Hem Kürt kardeĢlerimizin ortaya koymuĢ
olduğu Ģu andaki temel hak ve hürriyetler konusunda elde ettiği geliĢmelerle ilgili hem Türkiye‟ de dindarların karĢı karĢıya kaldığı…
Hiçbirimiz Alevi meselesini konuĢamazdı, bugün net bir Ģekilde konuĢuyoruz, hem de ne güzel konuĢuyoruz, karĢılıklı
değerlendiriyoruz. Eskiden rejim kavgası yapardık, bugün sistem kavgası yapıyoruz. “ BaĢkanlık sistemi olmaz, olur.” “ Öbürü olmaz,
olur.” Türkiye‟ yi biz normalleĢtirmeye çalıĢırken bugün karĢı karĢıya kaldığımız tablo hepimiz açısından yanlıĢ bir tablodur.
Elbette ki siyaset içerisinde karĢı karĢıya ses yükseltirsiniz, Ģey yaparsınız, yanlıĢ cümle de söyleyebilirsiniz ama özür
mekanizması…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġfadeleriniz var, Ģahsıma karĢı ifadeleriniz var.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, özür mekanizması… Benim
genlerimde demokrasiye karĢı nefret suçu iĢlemek yoktur, benim genlerimde, bilesiniz ki biz acı çeke çeke geliyoruz. Neler
yaĢadığımızı da biliyoruz ama burada o insanların… Bugün hepimiz gayret gösteriyoruz, güneydoğuda, yeniden burayı acaba nasıl
rehabilite edebiliriz, nasıl adım atabiliriz diye bir gayretin içerisindeyiz. Derdimiz ne, oy alabilmek mi, derdimiz siyasi bir mesaj
verebilmek mi? Hepimiz bu topluluğun içerisindeyiz.
Ben tekrar söylüyorum, bu makamlar bize baki değildir. En tepeyi de gördüm, en dibi de gördüm ama hata da yapabilirim.
Eksikten yoksun Cenab-ı Allah‟ tır. Biz yürürken belki de 50 tane hata yapıyoruz ama Ģu önemlidir ki kastımız söz konusu değildir,
kastımız da olmaz. Ama burada o talimat orada verilmiĢtir, bu çok nettir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nerede verilmiĢtir?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, 6-7 Ekim olaylarından önce.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nerede…
Bir beni…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, televizyon…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …gösterin.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bizatihi sokağa çıkın, bu iĢleri yapın.
Bakın, bir Ģey söyleyeceğim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Nerede verilmiĢtir?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bir gün sonra da…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır, yapmayın, bu doğru değil.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ben bitiriyorum, bir cümle, bitiriyorum.
Bir gün sonra da, bak herkes Ģahit ki Garo Bey, Selahattin DemirtaĢ boncuk boncuk terleyerek yaptığının ne kadar yanlıĢ
olduğunu, kendisine gelen birtakım telkinlerle geri adım atmak zorunda olduğunu… Bunlar bu Türkiye‟ de gerçekleĢti. Bak, siz ne
güzel söylüyorsunuz. Ben bunlara hiçbir Ģey söylüyor muyum?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ben “ Siz geçmiĢte Ģunu söylediniz,
bunu…” Bizim siyasi hafızamız herhâlde bundan bir yıl öncesini, iki yıl öncesini unutabilecek kadar Ģeyde değil ama bunu Ģöyl e bir
noktaya getirmek yanlıĢ…
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – “ Siz siyasi sorumlusunuz, siz Bakansınız,
istediğiniz konuda istediğiniz değerlendirmeyi yapamazsınız, o böyle bir Ģeyi yapar.” Demokrasi bileĢenleri içerisinde kimsenin böyle
bir Ģeyi yapmaya hakkı yoktur, onun da yoktur.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizin 5 kere yoktur.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bak onun da yok, hepimizin aynıdır, hiç
öyle bir Ģey söz konusu değil.
BAġKAN – Sayın Bakan, bir toparlarsanız lütfen.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Onun için, Ģunu ifade etmek istiyorum:
Sizin Ģahsınızla alakalı olarak…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Evet, baĢınıza yıkarız.” , “ Benim ilçe baĢkanımı kaçırdınız.” dediniz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Böyle bir Ģey söylemiĢ olsam söyledim
derim.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Bizzat size atfen söylemiyor.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bak, beni biliyorsun, ben böyle bir Ģey
söylemedim, söylemem de.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tutanaklarda var.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, sizin Ģahsınızla alakalı olarak…
ġahsınıza zaten böyle bir değerlendirme yok. Olayın yukarıdan aĢağıya geliĢiyle ilgili olarak söylediğim söz çok açık ve nettir, bu
kadar.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tutanakta ifade var, düzeltin o zaman.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sizin Ģahsınız da… Oradaki benim
teĢkilatımı, oradaki bizim insanlarımızı bir Ģekilde tehdit eden, aĢağılayan olaylar…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir milletvekiline bunları söylediniz Sayın Bakan. Bunları düzeltecek misiniz düzeltmeyecek
misiniz? Bu kadar!
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, daha neyi düzelteceğim? Sizinle
alakalı değil, siz yanlıĢ anlamıĢsınız diyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, Sayın BaĢkanın okuduğu tutanaklarda var.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Siz yanlıĢ anlamıĢsınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, tutanakta var Sayın Bakan.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ama bana dersen ki: “ Selahattin
DemirtaĢ‟ la ilgili sözlerinden geri adım at.” Yani ben o olayın sorumlusunun kendi vicdanımda ve kendi anlayıĢımda o olduğunu
biliyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir mahkeme kararı var mı, bir soruĢturma var mı?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok elbette, vicdanım dedim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siz “ katil” diyebilirsiniz değil mi bir siyasetçiye?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, sesimi yükseltmiyorum ama.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, “ katil” dendi diye dava açıldı.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, Garo Bey…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama bakın, ısrarla hâlâ inkâr ediyorsunuz.
SALĠH CORA (Trabzon) – KonuĢmada var…
BAġKAN – Sayın Cora, lütfen…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Garo Bey, ben de mutedil konuĢtum,
benim de mutedil konuĢmam konusunda herhâlde kimsenin herhangi bir söz... Yani böyle bir Ģey söz konusu değildir, benim sizin
Ģahsınızla alakalı böyle bir ithamı yapmam da mümkün değildir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Düzeltin o zaman.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Söyledim zaten, ben düzeltiyorum iĢte.
Bin defa daha mı edelim?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Benim ilçe baĢkanımı kaçırdın sen.” “ Evet, baĢınıza yıkarız.” “ Değneksiz köy buldunuz.”
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Size karĢı değil.
BAġKAN – Bir dakika Sayın Paylan, Sayın Bakan “ Size karĢı söylemedim.” diyor, sizi kastetmediğini ifade etmiĢ olmasının
yeterli olması lazım.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Çok net bir Ģekilde ifade ettim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, ben bir söz istiyorum.
BAġKAN – Peki, Sayın Paylan, buyurun, son kez size söz vereyim.
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bakın, Sayın Selahattin DemirtaĢ‟ a ifadeniz haberde aynen Ģöyle: “ Tansu Çiller‟ in
eski gözdelerinden bin operasyoncu Mehmet Ağar‟ ın halefi ve Ģimdiki AKP TeĢkilat BaĢkanı Süleyman Soylu HDP ve Kürtleri tehdit
etti. TeĢkilatların bölgede tehdit edildiğini savunan Soylu „ Sana söylüyorum DemirtaĢ, buradan Türkiye‟ ye ilan ediyorum, orayı
kafanıza yıkarız.‟ dedi.”
BAġKAN – Sayın Bakan da zaten “ Öyle söyledim.” dedi yani.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, Sayın Genel BaĢkanımıza az önce tekrar “ Katil.” dediniz, az önce bir siyasi partinin Genel
BaĢkanına…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Zaten o haberin geliĢinden nasıl bir
siteden alındığı belli. O haberde yani senin dediğin gibi bir taraftan alıp bir tarafa koyuluyor, benim bir derdim var, ben bir derdimi
anlatıyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Her neyse, tırnak içinde olan sizinki. Tırnak içinde olanı söylüyorum: “ Ey Selahattin DemirtaĢ,
orayı baĢınıza yıkarız.” Selahattin DemirtaĢ ve IġĠD, artı “ Orayı baĢınıza yıkarız.” Sonuçta diyorum ki: Bunun sonuçları var, siyasi
sorumlulukları olan birisine bunun sonuçları da olur. Toplumu kutuplaĢtırmayalım diye çağrı yapıyorum.
HĠKMET AYAR (Rize) – Esad, Esad.
BAġKAN – Kandil‟ i kastetti Sayın Ayar.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sonra, bakın, tekrar ediyorum, Sayın CumhurbaĢkanına bir ifade de bulunuldu ve bugün
soruĢturma açıldı ve insanlar, gençler nasıl yataklarından alınıyorsa bir eleĢtiriden bile –soruĢturma açıldı- CumhurbaĢkanıyla ilgili…
Siz Genel BaĢkanıma “ Katil.” diyorsunuz. Savcılara buradan çağrı yapıyorum, aynı Ģekilde sizinle ilgili soruĢturma açılması i çin çağrı
yapıyorum, eĢit derecede cezalandırılmanız için çağrı yapıyorum eğer cezalandırılacaksa.
BAġKAN – Ayakta duran arkadaĢları dıĢarıya alayım lütfen, bütün ayakta duran arkadaĢlar dıĢarıya, kimseyi görmek
istemiyorum orada.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Benimle ilgili yine “ Ġlçe baĢkanımı kaçırdın sen.” ve “ Değneksiz köy buldunuz, dolaĢıyorsunuz.”
dediniz. Bakın, bu ifadeler çok ağır ifadeler, bir milletvekiline söylüyorsunuz bunları ve siyaset kurumunu ayakta tutalım diyoruz. Nasıl
tutacağız? Bakın, bir Ģey daha söylediniz. Dün bir fotoğraf gördünüz mü? Bir kadın bedeni yerde yatıyor, öldürülmüĢ ve çırılçıplak
soyulmuĢ, baĢında jandarma özel harekât ve polis özel harekât yani gerçekten insanlığımdan utandım. Mevzu Ģu: Bakın, siz bana elli
söylersiniz, ben size elli söylerim, mesele bu meseleyi çözmek, bu yangına su dökmek, benzin değil Sayın Bakan. Nasıl yapacağız
bunu, birbirimizi tahkir ederek mi yapacağız? ġu anda Cizre‟ de, Silopi‟de yaĢananlara baktığımızda bir senaryonun parçası olduğunda
mutabıksak bu senaryoyu birlikte nasıl bozarız? Bu, 1 Kasım seçimi değildir, bu demokrasi meselesidir, demokrasiyi kurumsallaĢtırma
meselesidir. Size tekrar çağrıda bulunuyorum: Selahattin DemirtaĢ‟ la ilgili bu ifadelerinizi geri alın, eğer almıyorsanız, ben gece
saatlerce hazırlık yaptım, katkı sunmak istiyorum ama almıyorsanız sizi protesto etmek için bu salonu terk edeceğim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Paylan.
Sayın Bakan, tutumunuzda bir değiĢiklik var mı?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Garo Bey‟ le ilgili kendisinin algıladığı
Ģekilde bir cümle söylemediğimi, böyle bir değerlendirmede bulunmadığımı açık bir Ģekilde ifade ettim yani böyle bir Ģeyi söylemem
de mümkün değil ayrıca ama diğer ifade konusundaki değerlendirmemde de net olduğumu söylemeliyim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, ben de savcıları göreve davet ediyorum, Sayın CumhurbaĢkanında olduğu gibi size de
soruĢturma açsınlar, o zaman burasının hukuk devleti olduğu ortaya çıkar.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, birleĢime saat 20.00‟ ye kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 19.06
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BEŞİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.08
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Kıymetli arkadaĢlar, Komisyonumuzun 21‟ inci BirleĢiminin BeĢinci Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sayın Paylan‟ ın bir söz talebi var.
Buyurun Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, az önceki tartıĢmayla ilgili, Sayın Bakan açıklamasını yaptıktan sonra siz,
tutumunuzu belirtmeden oturuma ara verdiniz, o yüzden geldim.
Benim siyaset kurumunu korumakla ilgili çağrılarım oldu ve bir “ ağzı bozuk” ifadesinden dolayı bile özür dilemeye hazır
olduğumu söyledim. Ancak, Sayın Bakan ifadelerini yani “ Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçırdın sen.” “ Evet, baĢınıza yıkarız iĢte.”
“ Değneksiz köy buldunuz, dolaĢacaksınız, yok öyle bir Ģey.” diye açıkça tehdit ettiği ifadelere ve EĢ Genel BaĢkanımız Sayın Selahattin
DemirtaĢ‟ a “ katil” dediğini tekrar ettiği noktada herhangi bir tutum belirtmediniz. Bu yalnızca Ģahsıma değil dediğim gibi, bütün
Komisyona, bütün milletvekillerine ve siyaset kurumuna yapılmıĢ bir saldırıdır bence. Bu çerçevede, tutumunuzu merak ediyorum. Ona
göre de dediğim gibi eğer ki tutumunuzda bir değiĢiklik yoksa ona göre ben de tutumumu alacağım.
BAġKAN – Tabii, nasıl bir tutum bekliyorsunuz, bir onu Ģey yaparsanız?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ġöyle yani, böyle bir ifade yapıldı bu Komisyonda. Sonuçta burası Genel Kurul da değil, Genel
Kurul olsa orada biliyorsunuz, milletvekili çağrılıp “ Böyle bir ifade kullanamazsınız.” diye düzeltme talep edilir. Siz herhangi bir tutum
belirtmediniz. Yalnızca daha çok benim ifadelerime dönük yani bu tutumu bir partinin, Türkiye‟ nin Ģu anda Mecliste üçüncü büyük
siyasi partisinin EĢ Genel BaĢkanına burada katil dendi. Yani mesela düĢünün ki Ahmet Davutoğlu‟ na katil dense siz nasıl
hissedersiniz? Öyle bir durum. Üstelik bunu bir siyasetçi yapıyor ve bir bakan yapıyor. “ Benim ilçe baĢkanımı dağa kaçırdın sen.”
diyor. “ Evet, baĢınıza yıkarız iĢte.” deniyor. “ Değneksiz köy buldunuz, dolaĢacaksınız, yok öyle bir Ģey.” deniyor ve bununla ilgili bir
tutumunuz yok. Ve Sayın Bakan bir düzeltme yapmadı, özür dilemedi.
BAġKAN – Bir tutumum var. Müsaade ederseniz ben onu ifade etmek istiyorum.
Ben tutanaklarda, görüĢmenin seyri içerisindeki konuĢmaları belirttim. Sayın Bakanın da ifadelerini tutanaklardan aynen
yazıldığı Ģekilde, sizin de ifadelerinizi aynen tutanaklara geçtiği Ģekilde okudum. Siz açıklamanızı yaptınız, Sayın Bakan da
açıklamasını yaptı. Açıklamasında “ sen” derken sizin Ģahsınızı kastetmediğini ifade etti ancak “ 6-7 Ekim olaylarının talimatını
Selahattin DemirtaĢ vermiĢtir.” Ģeklindeki ifadesinde de ısrarcı olduğunu belirtti. Bu noktada benim daha fazla yapabileceğim bir Ģey
yok, tutanaklardan çıkarma diye bir Ģey de söz konusu değil.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani, burada bir siyasi partinin...
BAġKAN – Ben mikrofonu açayım müsaade edin, tutanaklara geçsin diye.
Buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu Komisyonda bir siyasi parti, Mecliste temsil edilen Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi parti
genel baĢkanına açıkça “ katil” denilmiĢtir -bu kayıtlara geçsin diye söylüyorum- ve bu normaldir o zaman. Burada bir siyasi parti eĢ
genel baĢkanına “ katil” denilmesi, demek ki bu da sizin açınızdan...
BAġKAN – Bu normal değildir, hayır. Bunun tabii ki normal olmadığını söylüyorum. Ancak, Sayın Aydoğan da Sayın Bakanın
-Parlamento çatısı altında yapmıĢ olduğu bir konuĢma değil- dün DĠSK Genel Kurulu çıkıĢında yapmıĢ olduğu bir açıklamada “ Katiller
içeride.” ifadesini kendi genel baĢkanını kastetmiĢ...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Malumun ilanı olarak söylüyor bunu, zaten biz onu biliyoruz kime söylediğini.
BAġKAN – Allah Allah... Bir müsaade edin.
O zaman, biliyorsanız da yeniden kayıtlara geçirmek için mi ısrarla bu soruyu soruyorsunuz?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır çünkü malumun ilanı, daha önce çünkü defalarca bunu söyledi.
BAġKAN – O zaman yani bu bir...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır ama Meclis çatısı altında, bakın...
BAġKAN – Bakın, Sayın Paylan...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Meclis çatısı altında Meclisin en önemli Komisyonunun çatısı altında bu ifadede bulunuldu.
BAġKAN – Sayın Paylan -sizler de söylersiniz- diyelim ki bir konuyla ilgili olarak özrünüzü dilemediğinizde herhangi bir Ģeyle
ilgili herhangi bir milletvekili, sizin Ģahsınızda değil, Sayın Bakan gerek Meclis BaĢkanı Vekili...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bunun bir müeyyidesi var mı Sayın BaĢkan?
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BAġKAN – ...gerek Komisyon BaĢkanlık Divanı, BaĢkan açısından baktığınızda yapılabilir bir Ģey yoktur. Burada, Genel
Kuruldaki gibi sarf edilmiĢ bir sözden ya da yapılmıĢ bir davranıĢtan dolayı herhangi bir Ģekilde bir yaptırım -yani aĢağıda değiĢik
Ģekillerde, iĢte kınamadır vesairedir birtakım Ģeyler söz konusu olabilir ancak- komisyonlarda bu tarz bir Ģey olmadığını biliyorsunuz.
Burada bizim yapabileceğimiz, bu söylenmiĢ olan ifadeleri ortaya koyarak bu ifadelerle ilgili bir açıklama talebidir. Sayın Bakan da
açıklamasında kendi ifadelerinin bir bölümünde bir düzeltme yaparak sizi kastetmediğini, orada bir yanlıĢ anlaĢılma olduğunu senle
ilgili olarak ifade etmiĢ, 6-7 Ekim olaylarının talimatının verilmesi noktasındaki açıklamasında da ısrarcı olmuĢtur.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, tutumunuz bu mu Sayın BaĢkan?
BAġKAN – Ne yapmamı istiyorsunuz?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bilmiyorum yani bu mu, bu mudur, bu kadar mı?
BAġKAN – Yani, ne yapmamı istediğinizi söyleyin, ben bunu değerlendireyim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam yani bir siyasi partinin eĢ genel baĢkanına “ katil” denilmesi normal bir Ģey bu
Komisyonda.
BAġKAN – Ben hiçbir Ģeye “ normal” demiyorum.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – “ Normal” demiyoruz.
BAġKAN – Ben, normal olup olmadığı noktasında...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizin kınama gibi bir yetkiniz var Sayın BaĢkan, niye olmasın?
BAġKAN – Böyle bir Ģey de yok.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Niye?
ArkadaĢlar, eğer ben burada kınamaya kalkarsam, bütün bu konuĢmaların içeriğine baktığında herkesin her Ģeyi kınaması lazım.
ġu ana kadarki görüĢmelere baktığımızda, bir “ katil devlet” denildiğinde “ katil devlet” diyenlere iliĢkin olarak sizden de bi r kınama
duymadım ben.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Ya da “ Katil CumhurbaĢkanı...”
BAġKAN – Müsaade ediniz efendim.
“ Katil CumhurbaĢkanı” na iliĢkin onunla ilgili de bir kınama duymadım. Kınaya kınaya kınaya kınaya nereye kadar gideriz?
Bakın, buradaki...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın bu Komisyondan bahsediyoruz Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Efendim, bu Komisyondan baĢlamıyoruz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu Komisyonda yapıldı.
BAġKAN – Ben Ģunu söylüyorum, süreci söylüyorum. Bakın, Sayın Bakanın dıĢarıda yapmıĢ olduğu bir açıklama, bu
açıklamayla ilgili olarak siz malumu ilan ediyorsunuz, Sayın Aydoğan‟ ın kendi genel baĢkanına bunun söylendiğini ifade etmesi.
Madem bu bu Ģekilde algılandı, bu bu Ģekilde ifade edildiyse neden ısrarla aynı ifadeyi 6-7 Ekim olaylarını, talimatı... O zaman bir
baĢka Ģey, Sayın Bakan da Ģunu söylüyor -demin de konuĢtuk kendisiyle- diyor ki: “ 6-7 Ekim olaylarının talimatı...” Siz de öyle bir laf
ettiniz ki, Sayın Bakan bir açıklama yaptı, bu açıklamanın üzerine de sizin 300 tane -ne bileyim- binanız yakıldı.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, yakıldı. Yakılmadı mı?
BAġKAN – E Ģimdi, bunun ne farkı var?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yakıldı.
BAġKAN – Bunun ne farkı var?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya Allah‟ ım, Ya Rabb‟ im...
BAġKAN – Peki, Sayın Bakan mı yaktırdı yani?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, sonuç olarak siz bana karĢı böyle ifadeler kullanacaksanız...
BAġKAN – Bakın, ben size karĢı...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siz objektif bir Ģeyde bulunmuyorsunuz.
BAġKAN – Nasıl? Siz “ objektif” derken yani...
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Tamam da ne istiyorsunuz anlamıyorum ki.
BAġKAN – Sayın Paylan, Ģöyle bir hâletiruhiyeyi bırakmamız gerekiyor: Söylenenler, konuĢulanlar, bunlar hiç kimsenin,
buradaki hiçbir arkadaĢımızın kiĢiliğinde ya da Ģahsında vuku bulmuyor. Bunlar, konuĢulanlar, söylenenler politikalara, iĢe ve
davranıĢlara müteallik hadiselerdir. O zaman, Sayın Bakana da bizim burada söyleyebileceğimiz bir Ģey... Bu olay olmuĢtur. Bu
konunun, dıĢarıda olmuĢ bir konunun aslında burada, Plan ve Bütçe Komisyonunda tartıĢılmasının gereksizliği gelinen noktanın
boyutunu gösteriyor. Teknik bir komisyondur burası ve bu Komisyon, birlikte uyum içerisinde...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Biz baĢlatmadık biliyorsunuz.
BAġKAN – “ Siz baĢlattınız.” demedim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Öyle algılanmasın lütfen.
BAġKAN – Hayır, hayır. “ Siz baĢlattınız.” demedim. Tutanaklar ortada. Yani, “ Siz baĢlattınız.” da demedim ama ben gerçekten
sizin ne istediğinizi tam olarak hâlâ çözebilmiĢ değilim. Sizi Ģunu mu istiyorsunuz?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir kınama istiyoruz.
BAġKAN – Diyorsunuz ki: “ Bir genel baĢkana...”
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Katil” denildi Komisyonumuzda.
BAġKAN – Hayır, Ģöyle, “ Katil” denilmedi.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Denildi.
BAġKAN – Denilmedi.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Açık açık denildi, tutanaklarda var.
BAġKAN – 6-7 Ekim olaylarını...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, orada var tutanaklarda.
BAġKAN – ĠĢte 6-7 Ekim...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır, var. “ „ Katil‟ dediğim Selahattin DemirtaĢ‟ tır.” diye var.
BAġKAN – Efendim, “ 6-7 Ekim olaylarının talimatıyla” diye baĢladı.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet.
BAġKAN – Bu Ģekilde giden, geliĢen bir sürecin içerisinde de bu ifade kullanıldı.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, “ Selahattin DemirtaĢ‟ ı söylüyorum.” dedi.
BAġKAN – Sayın Bakan da diyor ki: “ Ben, buradaki bu ifademde ısrarcıyım.” Bu ifadesinde ısrar...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, bununla ilgili bir kınamanız var mı?
BAġKAN – Müsaade edin. Efendim, var, tutanaklar burada.
Bu ifadesinde ısrarcıysa Komisyonun yapabileceği Ģey budur. Zaten...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Komisyon bir kınama yapamaz mı?
BAġKAN – Efendim, komisyonların bu manada bir kınama yapması gibi bir usulü yoktur, onu söylüyorum. Siz bana Ġç Tüzük...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani, burada Davutoğlu‟ na, yarın çıkıp bir arkadaĢımızın “ Davutoğlu katildir.” demesi normal bir
Ģey olacak yani kınamayacaksınız o zaman değil mi?
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, o zaman siz...
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Ne söyleyeceğini söyleyeyim.
BAġKAN – ġöyle söyleyeyim yani siz kendi...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Gerekeni nasıl söyleyeceksiniz? BaĢkanlık bir tavır almayacak mı?
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Öyle bir Ģey olursa gereken söylenir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ne olacak?
BAġKAN – Siz söylediniz ya da söylemediğinizi bilmiyorum ama burada karĢılıklı çok ağır ifadeler içerisinde, çok daha ağır
ifadeler içerisinde ne cümlelerin kurulduğuna, haddi, maksadı aĢan ne cümlelerin kurulduğuna hep beraber süreç içerisinde Ģahit olduk.
Burada bize düĢen, hep beraber bu süreci ortadan kaldırmaktır.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, düzey oradadır yani.
BAġKAN – Doğru... Olması gereken budur yani.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Peki, o zaman, siz çıtayı oraya koyuyorsunuz bir BaĢkan olarak, tutum olarak.
BAġKAN – Olması gerekenin ne olduğunu söylüyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Peki.
BAġKAN – Siz yani bakın...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu çıtayı aĢağı çekmek gerektiğini söylüyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Burada, bakın, bir demagoji olarak falan söylemiyorum yani yeni bir üzüntü vesilesi vesaire yapmak istemiyorum
ama eğer birbirimizin sözlerini gerçekten doğru anlamaya çalıĢırsak o zaman doğru anlarız. Burada Ģunu sorarım: Sayın Bakan, siz
ifadelerinizde -ki tutanaklara geçmiĢtir- ısrarcı mısınız?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Tutanaklar net Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Tutanaklar net.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – GörüĢmelere devam edelim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Siz...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sizin tutumunuz nedir Sayın BaĢkan? Söyleyin tutumunuzu, ben de...
BAġKAN – Benim tutumum görüĢmelere devam etmek Ģeklindedir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Peki, tamam. O zaman ben bir cümle söyleyebilir miyim?
BAġKAN – Tabii ki.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, tutumunuzu protesto ediyorum, haksızlık yaptığınızı düĢünüyorum. Burada bir eĢ
genel baĢkana “ katil” denilmesini normalleĢtirdiniz. Sayın Bakan, sizi de protesto ediyorum. Gece saatlerce çalıĢtım, pek çok katkı
sunmak istiyordum ama o katkıları size sunmayacağım çünkü siz, bakın, siyaset kurumunun itibarı anlamında size bir çağrı yaptığım
hâlde, bu konuda bir itibar koruma noktasında olmadınız ve maalesef Ģu andaki tutumunuzla da bu senaryonun bir parçası oldunuz.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Ne senaryosu ya?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani, bugün, Türkiye'yi -bu savaĢ ikliminde, bu çatıĢma ikliminde- cendereye sokan bir duruma
siz bir tutam daha katkı sunmuĢ oldunuz. Üzüntüyle ve esefle karĢılıyorum ve sizi protesto ediyorum, ayrılıyorum buradan.
HĠKMET AYAR (Rize) – Sayın BaĢkan, tutanaklara geçmesini istediğim bir ifade var.
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BAġKAN – Buyurun size de söz vereyim, siz de tutanaklara geçirin lütfen. Siz de terk etmeyin ama.
HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim.
ġimdi, bakın, dün akĢam haberlerde izledim. Sayın Bakanın DĠSK toplantısını terk ederken “ Katil içeride oturuyor.” dediğini
kastederek söylenen zat yani Sayın DemirtaĢ medyaya yaptığı açıklamada, içerideki protestoları kastederek “ HoĢ karĢılanmalıdır.” dedi.
Bizzat benim ağzından dinlediğim bir ifade. Neyi hoĢ karĢılayacağız? Sayın Bakana, devletin CumhurbaĢkanına “ katil” diyen
kelimeleri hoĢ karĢılayacağız. Eğer hoĢ karĢılanabiliyorsa o zaman kendileri de hoĢ karĢılasınlar diyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Benim açımdan tartıĢma kapanmıĢtır.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan...
BAġKAN – Efendim Sayın Akkaya?
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Ben söz almak istiyorum.
BAġKAN – Neyin üzerinde Sayın Akkaya?
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – BaĢka bir Ģey, bu konuyla ilgili değil olay. Çünkü, Ģu anda Türkiye çok farklı mecralara
sürükleniyor. Bakın, DıĢiĢleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇavuĢoğlu Münih‟ ten dönerken Habertürk gazetecisinin sorusuna “ Biz Suudi
Arabistan ile Suriye‟ yi aynı düĢünüyoruz ve birlikte bir kara harekâtı yapabiliriz.” diye bir açıklaması oldu.
BAġKAN – Açıklamadan haberim yok, onun için bir Ģey söyleyemiyorum.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Evet, bugün açıklaması oldu.
Sayın BaĢkan, savaĢ bir yıkımdır; savaĢ en çok köylüyü, emekçiyi, iĢçiyi, fakiri fukarayı vurur.
BAġKAN – SavaĢı kimse arzu etmez Sayın Akkaya.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Ayrıca, Orta Doğu bir bataklıktır. On üç yıldır yapılan yanlıĢ dıĢ politikalarla dünyada ne
duruma geldiğimiz ortadadır. Türkiye‟ nin yeni bir maceraya sürüklenmesine bu Meclis izin vermemelidir.
BAġKAN – Türkiye Cumhuriyeti devleti, yanı baĢında yeniden Ģekillendirilmeye ve çizilmeye çalıĢılan sınırlara ve nizama
seyirci kalamaz. Türkiye sizin düĢündüğünüz eski Türkiye değil artık Sayın Akkaya.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakandan bilgi istiyoruz bu konuda.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, nasıl bir Türkiye bu konuda…
BAġKAN – O zaman müsaade edin…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – ĠĢimize bakalım. Neyi tartıĢıyorsunuz ya?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan bu konuda bir bilgi versin.
BAġKAN – Sayın Çam, bakın, Sayın Arslan‟ ın hakkına tecavüz etmek istemiyorum, kendisi söz istedi, erken istedi, ayrılacağını
söyledi. Sayın Arslan sözlerini lütfen tamamlasın, ondan sonra Hükûmet…
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, yalnız “ Türkiye, yeni bir Türkiye…” Onu bir açıklar mısınız o zaman?
BAġKAN – Yeni bir Türkiye demedim, siz tutanaklara bakın o zaman.
Buyurun Sayın Arslan.
I V.- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) (Devam)
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) Mesleki Yeterlilik Kurumu
c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
ç) Devlet Personel Başkanlığı
KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli arkadaĢlarım; hepinize iyi akĢamlar diliyorum öncelikle.
Sayın Bakanımıza özellikle… Biliyorsunuz Sayın Bakanım, asgari ücreti 1.300 lira yaptınız. Tabii, bu yapılan zam iĢçi
kesimine, çalıĢan kesimine oldukça iyi bir memnuniyet getirdi ama bununla birlikte iĢveren kesimini gerçekten memnun edecek bir
uygulama baĢlatmadınız çünkü 1.300 liralık asgari ücreti vadederken, bunun üzerindeki yükleri devletin karĢılayacağını ve iĢverene,
sanayiciye bunun yük olmayacağını söylemiĢtiniz. Bütün seçim propagandalarında bunlar söylendi ama geldiğimiz noktada iĢverene
yük getirilen bir noktada uygulamayı baĢlatıyorsunuz. Bu, bana göre, hem sözünüzün aksine bir uygulamadır, ikicisi de üretimin
üzerine getirilen yeni bir yüktür.
Bugün sanayicimiz, iĢ dünyası, iĢletmecilerimiz gerçekten çok büyük sıkıntı içindedir. Yaptıkları yatırımların bile karĢılığını
bulamadıkları, üretimi gerçek anlamda ucuza mal edemedikleri, maliyetlerini aĢağıya çekemedikleri gerek akaryakıt yönüyle gerek
sigorta gerek vergiler gerekse diğer yükler sebebiyle, üretimin üzerindeki bu yükler nedeniyle üretimin gerçekten önünün giderek
tıkanmaya baĢladığı ve bu nedenle de rekabet ortamının ortadan kalktığını görüyoruz. Eğer siz iĢvereni, özel sektörü bu Ģekildeki
sözlerinizle -devletin az bir fedakârlıkla- yükünü hafifletmeniz gerekirken, siz hâlâ onun üzerine yüklemeye çalıĢırsanız, bu özel sektör
bir gün stop eder, fabrikayı kapatır, ya iflasın eĢeğine gelir kapatmak zorunda kalır ya da iĢini kapatmak ve bitirmek durumunda kalır.
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Ben Ģunu söylüyorum bir sanayici olarak, iĢ dünyasından gelen bir arkadaĢınız olarak: Bugün bir ülkede gerçek anlamda bir
kalkınmayı gerçekleĢtirmek için yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyici ve üzerindeki yükleri hafifletecek uygulamaları
getirmediğimiz sürece artık ülkemizde, devletin yatırım yapmadığı bir ülkede, yatırımları ve fabrikaları sattığı bir ülkede yeni bir
yatırımın yapılması, yeni iĢ alanlarının açılması kesinlikle mümkün görünmüyor. Bu kararınızı tekrar gözden geçirmenizi, özellikle
iĢverene yük getirmeden üretimin üzerindeki bu yükün ortadan kaldırılmasını özellikle istirham ediyorum.
Bir de esnaf BAĞ-KUR priminin 430 liradan 570 liraya çıkarıldığını görüyoruz. ġimdi, enflasyonun yüzde 8,8 olduğu bir
ülkede siz bu yüzde 33‟ lük farkı nereden, ne Ģekilde, hangi ölçüye göre yapıyorsunuz ve esnafın üzerine de, iĢletmelerin üzerine de ayrı
bir yük getiriyorsunuz? Bu artıĢın da gözden geçirilmesinde fayda var çünkü esnafımızın bugün gerçekten siftah edemeden dükkânını
kapattığı, iĢlerinin iyice azaldığı, vergisini ödeyemediği, kiralarını ödeyemediği bir dönemde, siz esnafın yükünü hafifletmek yerine
giderek ağırlaĢtıran kararlar alıyorsunuz ve sadece devlete gelir amaçlı, kaynak yaratıcı konuları ölçüsüz bir Ģekilde, iĢte zorunlu
sigortada da göründüğü gibi, sigorta prim artıĢlarında da görüldüğü gibi burada da çok yüksek artıĢların yapıldığını üzülerek görüyoruz.
Bunu da gözden geçirmenizde fayda var diye söylemek istiyorum.
ġimdi, Suriye‟ den gelen bir sürü mülteciler var. Bu mültecilerin gelmesi sebebiyle çalıĢma hayatında gerçekten çok büyük bir
karmaĢa ortaya çıktı. ġimdi, bu insanlar gelip, gerçekten burada, Türkiye‟ de çalıĢma izni alarak çalıĢabilecek mi, yoksa kendi hâllerine
çaldıkları her kapıda kaçak olarak çalıĢtırılan bir iĢçi konumunda mı olacak? Bununla ilgili hangi önlemleri aldınız, ne tür tedbirler
aldınız? Bunların çalıĢmaları nasıl yürüyecek? Yani, birçok da suç iĢleyen Suriyeliler var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Arslan, ek süre veriyorum, lütfen toparlayın.
KAZIM ARSLAN (Denizli) – Bunlarla ilgili yakalananların sınır dıĢı edilmesiyle ilgili bir kararınız var mı? Bunu da sizden
öğrenmek istiyorum.
Biraz önce bir sözünüzü iĢittim, tabii o sözünüze karĢılık da bir Ģeyi size sormak istiyorum. Sayın Bakan -biliyorsunuz“ Kimseyi ötekileĢtirmiyoruz.” diyorsunuz ama sizin iktidarınız döneminde, inanın, aydın kesimleri, ulusunu seven, ülkesini seven, size
muhalefet olan her kesimi ötekileĢtirmeye çalıĢıyorsunuz. Ergenekon davalarını unutmadık, Balyoz davasını unutmadık, Oda TV
davasını unutmadık, casusluk davalarını unutmadık. Orada o insanları nasıl hapse tıktığınızı, nasıl sabah erkenden yataklarından
pijamalarıyla birlikte cezaevine götürüldüklerini, nasıl sorgulandıklarını… Menderes‟ in misalini veriyorsunuz. Bu olağanüstü
mahkemelerle, o özel mahkemelerle o insanların hayatlarının nasıl karardığını, birçoklarının da ölümlerine sebebiyet verdiğinizi lütfen
unutmayın. Yine, bu davranıĢlarınız eğer devam edecekse Türkiye‟ de gerçekten sıkıntıların çok fazlasıyla artacağını düĢünüyorum.
Basın özgürlüğü maalesef yok. Size, Hükûmete muhalefet yapan her bir basıncıyı konuĢturmuyorsunuz, yazdırmıyorsunuz. Can Dündar
gibi, Erdem Gül gibi, gerçekten sadece haber yapmanın ötesinde bir hareketi olmayan bir insanı terör örgütüyle iliĢkilendirip cezaevine
tıkıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Lütfen, bu ötekileĢtirmeleri, bu cezalandırmaları, hatta suçu sabit olmadan bu insanların içeride tutuklu
kalmalarını gözden geçirmenizi ve 32 kiĢi tutuklu bugün gazetecilerden, onların da bir an önce tahliye edilmeleri noktasında bir karar
vermenizi istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen, sözlerinizi bitirir misiniz.
KAZIM ARSLAN (Denizli) – Efendim, bir ricada bulunacağım bir dakikalık.
BAġKAN – Bir dakika daha veriyorum, ondan sonra keseceğim.
Buyurun.
KAZIM ARSLAN (Denizli) – ġimdi, güneydoğuda terörle mücadele ediliyor. Bu mücadelede Hükûmetin arkasındayız ama bu
noktaya getirilmesinde gerçekten sizin iktidarınızın çok büyük bir suçu var. Çözüm süreciyle birlikte baĢlattığınız bu süreçten
hendeklerin kazılmasına, PKK‟ nin dağdan Ģehre inmesine, orada silah depolamasına kadar, askerimizin kıĢlaya hapsedilip, polisimizin
karakola hapsedilip, valilerimizin emirlerini kısıtlayıp hiçbir hareketin yapılmadığı ve bunlara göz yumulduğu bir ortamdan dolayı bu
noktaya gelinen ve bugünkü çekilen zararlardan dolayı gerçekten Türkiye‟ den, Türk halkından özür dileyecek misiniz? Onu da sormak
istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Çakırözer…
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun üyesi olan ve dıĢarıdan gelen değerli
milletvekili arkadaĢlarımız, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın saygıdeğer bürokratları, değerli basın
mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, size de görevinizde baĢarılar diliyorum. Bakanlığımızın bütçesinin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını
diliyorum.
Ben de birkaç konuda, sizlerin hem iĢaret ettiğiniz ve belki değinmemeyi tercih ettiğiniz birkaç konuda görüĢlerimizi açıklamak
isterim.
Birincisi, öncelikle, asgari ücret konusu. Geçtiğimiz seçim dönemi, biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretin
artırılması konusunu gündeme getirdik. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin aklından bile geçmeyen bu insani talebi
Türkiye‟ nin gündemine getirdik ve insanca bir yaĢam için çalıĢanlarımıza 1.500 lira asgari ücret vereceğimizi açıkladık. Bunu yaparken
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de iĢverenlerimizin rekabet gücünün düĢmemesi ve KOBĠ‟ lere yük gelmemesi için asgari ücretteki vergi yükünü de kaldıracağımızı
açıklamıĢtık. Partiniz ise -Hükûmetinizle birlikte- daha önce yok saydığı bu talebi, Cumhuriyet Halk Partisinin oluĢturduğu
kamuoyunu, bu talep konusunda oluĢan kamuoyunu görmezden gelemedi ve bu yıl baĢında asgari ücreti 1.300 lira yaptı. Biz bunun tabii ki 1.500 lira olmasını arzu ederdik ama- 1.300 liraya çıkmasında da memnunuz. ĠĢverene gelen yük içinse sadece brüt 2.550 Türk
lirasına kadar ücretlere aylık 100 lira destek vereceğini açıkladı Hükûmet, bu da sadece bir yıl sürecek. Biz -dediğim gibi- yetersiz de
olsa bu asgari ücret artıĢını desteklediğimizi açıkladık.
Ancak -bana nasıl EskiĢehir‟ den geliyorsa sizlere de inanıyorum ki seçim bölgelerinizden geliyordur, hele hele, Sayın Bakanım,
siz sektördeki tüm haberlere vakıf olmak durumundasınız- birçok iĢyerinde, çalıĢanlar ne yazık ki artık bu zammı alamama tehlikesiyle
karĢı karĢıya. ġöyle ki: ĠĢçinin fazla mesai alacağı, yol, yemek paraları bu 1.300 liralık asgari ücretin içine dâhil edilip ödenmeye
baĢlandı, yeter ki bankaya 1.300 lira yatsın. Diğer verilmesi gereken ek ödenekler maalesef verilmiyor. Bu yüzden, çalıĢanların önemli
bir kısmı hak ettiği yasal zammı aslında alamadı, onların elindeki parası resmen alınıyor gözüküyor. Bu tür haberler, sizlere ulaĢan,
bizlere ulaĢan, basına da ulaĢan haberler gösteriyor ki Türkiye‟ de çalıĢma hayatı ne yazık ki henüz oturmamıĢ bir durumda ve
çalıĢanların aleyhine olacak her boĢluk bazı iĢverenler tarafından hızla değerlendirilmekte. Ne yazık ki birçok emekçimiz de ekmek
parasını kaybetmemek için bu olan biteni sessizce kabullenmek durumunda hissediyor.
Böylesine bir ortamda, Sayın Bakan, Avrupa Birliği ülkelerinde dahi tartıĢmalı olan “ kiralık iĢçilik” düzenlemesini getirmek
istiyorsunuz. Diyorsunuz ki: “ ĠĢveren, haklı bir gerekçesi varsa kiralık iĢçiyi emsal iĢçiden farklı koĢullarda çalıĢtırabilir.” Türkiye gibi
bir ortamda bu ifadenin çalıĢanları nasıl korumasız bırakabileceğinin farkında olmanız gerekir diye düĢünüyorum. Diyebilirsiniz ki
“ Haklı gerekçe ifadesinin hukuksal bir manası vardır.” Ama burada, Türkiye‟ de tek derdi ekmek kaygısı olan kiralık iĢçilere bu
ifadenin arkasına sığınarak farklı muamelede bulunacak kötü niyetli iĢverenleri nasıl önleyeceksiniz, çalıĢanları nasıl koruyacaksınız,
bu konunun ne kadar üzerinde durduğunuzu merak ediyorum.
Hep bahsettiğiniz sosyal uzlaĢıyı bugünlerde görmekteyiz ki kiralık iĢçilik konusunda çok fazla ön plana çıkarmıyorsunuz,
umursamıyorsunuz. Dikkate almadığınız iĢçi sendikaları ise günlerdir bu konu üzerinde sizleri, bizleri, hepimizi uyarıyor. “ Kiralık
iĢçilik gelirse taĢeronluğu bile ararız.” Diyorlar, “ Bu yasa gelirse 10 milyon çalıĢana kiralık iĢçilik yolu açılır diyorlar.” Görüyoruz ki
konu kiralık iĢçilik olduğunda sosyal uzlaĢı bakanlığı olma ve tarafların uyarılarını dikkate alma özelliği unutulabiliyor, rafa
kaldırılabiliyor.
Sayın Bakanım, bugün, kiralık iĢçilik tartıĢılıyor ama henüz Türkiye taĢeron iĢçilik sorununu çözebilmiĢ değil. Kiralık iĢçilik
gibi istihdamı artıracağı söylenerek getirilen taĢeron iĢçilik kamuda bile öyle çok istismar edildi ki 2014 Eylülünde çıkardığınız torba
yasayla taĢeron iĢçi kullanımını kamuda sınırlamak zorunda kaldınız. Dahası, bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde her alana
yayılan taĢeronluğu kamuda sınırlamayı, taĢeron iĢçileri kadroya almayı bir seçim vaadi olarak meydanlarda dile getirdiniz. Sizin
yarattığınız bu sorunun çözümünü doğal olarak biz de gündeme getirdik, biz de bunu savunduk. Peki, sonunda ne oldu? Hâlen 100
binlerce taĢeron iĢçi sizin vaatlerinizi yerine getirmenizi bekliyor.
Kamuda taĢeronluğu sınırlamak için yapmanız gereken tek Ģey bir Bakanlar Kurulu kararı ancak her konuda tek parti iktidarı
olarak ne kadar hızlı olduğunuzdan dem vuran sizler, ne hikmetse bu Bakanlar Kurulu kararını Eylül 2014‟ ten bu yana bir türlü
çıkarabilmiĢ değilsiniz. Tek bir Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda taĢeron kullanımı sınırlanacak ve tüm taĢeron çalıĢanlarımız -değil
sadece bir kısmı- kamuda kadroya geçebilecek ancak maalesef on yedi aydır bu karar çıkarılmıyor, hâlâ yeni takvimler veriliyor.
Buradan sormak istiyorum: Neyi bekliyorsunuz? TaĢeron çalıĢanlarımız hak ettikleri kadro ve çalıĢma Ģartları için daha ne kadar
beklemek zorunda kalacaklar?
Sayın Bakanım, diğer arkadaĢlarımız da bahsetti ama ben de önemsediğim için iĢsizlik sigortası konusuna değinmek istiyorum.
ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ nda biriken kaynak bu yılın sonu itibarıyla 103 milyar liraya ulaĢacak, sizin dağıttınız kitapçıklarda da
belirtiliyor. Yine, sizin sunumunuzda yer alan bilgilere göre, iĢsizlere yapılacak olan ödeme 2016 yılı için 2 milyar 788 mil yon lirada
kalacak. Sadece 2 milyar 788 milyon lira çünkü GAP projelerinden hazinenin borçlanmasına kadar her alanda cömertliğini sergileyen
ĠĢsizlik Fonu kendi iĢsizine karĢı oldukça cimri. Yıllarca prim ödeyen bir çalıĢan iĢsiz kaldığında asgari ücret kadar bile iĢsizlik maaĢı
alamıyor, 2016 için 658 lira ile 1.317 lira arasında bir maaĢ alabilecek sadece. Bu maaĢı alabilmek için de -biliyorsunuz- onlarca Ģartı
karĢılamıĢ olması gerekiyor iĢsizlerin. Yüz yirmi gün içinde prim ödeyerek sürekli çalıĢmıĢ olması, son üç yıl içinde en az altı yüz gün
iĢsizlik sigortası primi ödemesi, kendi isteği dıĢında iĢsiz kalması gerekiyor bu imkândan faydalanmak için.
Fondan yararlanma koĢullarının kolaylaĢtırılacağı yönündeki açıklamalar ise son beĢ yıldır sürekli yapılmakta ancak bu konuda
bugüne kadar da hiçbir adım atılmıĢ değildir. Madem ĠĢsizlik Fonu iĢsizler için var, niye iĢsizlik maaĢlarını artırmıyorsunuz? 100
milyar lirayı aĢacak olan fonun kesesini bir kez olsun iĢsizler için niçin açmıyorsunuz?
Sayın Bakanım, siz konuĢmanızda gündeme getirmediniz ancak hem basına yansıyan mülakatınızda hem de Hükûmetin, baĢta
BaĢbakan Yardımcısı Sayın Elvan ve siz olmak üzere değiĢik yetkililerin gündeme getirdiği bir konu var, o da kıdem tazminatı konusu.
Kıdem tazminatı gibi milyonlarca çalıĢanı ilgilendiren bu konuda Komisyonu daha çok bilgilendirmenizi isterdik ve beklerdik. Umut
ediyorum belki sorulara yanıt verirken yani konuĢmalara yanıt verirken bu konuya girersiniz çünkü bu konu hem yıllık programda hem
eylem programında var hem de -az önce söylediğim gibi- sizler ve Hükûmetinizin diğer isimleri bu konuyu gündeme getireceğinizi hem
de gün vererek kamuoyuyla paylaĢtılar.
ÇalıĢma hayatında yüzlerce sorun varken milyonlarca çalıĢanın baĢlıca güvencesi olan kıdem tazminatı sistemini fona
dönüĢtürmek Hükûmetin baĢlıca önceliği hâline gelmiĢ durumda. Oysa, iĢçilerimizin baĢlıca güvencesi olan kıdem tazminatı hakkını
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geriye götürecek, zayıflatacak her Ģeye çalıĢanlar adına hep beraber karĢı durmamız gerekiyor. Hükûmet yetkilileri sık sık di yor ki:
“ ÇalıĢanların yüzde 86‟ sı kıdem tazminatını alamıyor.” Tamam, madem böyle bir sorun var -az önce değerli mevkidaĢımız Zonguldak
Milletvekilimiz Ünal Bey de söyledi- iĢçi sendikalarının tek maddelik, sadece tek maddelik bir değiĢiklik talebi var. Bir cümlelik
değiĢiklik yaĢanan sıkıntıları önleyebilecek bir durumda. Bir yıldan az süreli çalıĢanlara kıdem hakkının verilmesi durumunda sorunun
büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı rakamlarla ortaya konuyor, bunu sendikalar söylüyor.
ġöyle bir sıkıntılı çalıĢma geleneği var, siz de biliyorsunuz: ĠĢçi on bir ay çalıĢtırılıyor, on ikinci ay çıkarılıyor, sonra yeniden
alınıyor. Bir yıl çalıĢma olmadığı için, bir ay için dahi kıdem alınır dense sorun çözülecek. Amaç iĢçinin hakkını korumaksa hodri
meydan diyoruz. Neden böyle tek bir maddelik değiĢiklik yapmıyoruz da tüm çalıĢanların yüreğini ağzına getiren bir sistem
değiĢikliğinden bahsediyoruz, Türkiye‟ ye bu sistem değiĢikliğiyle
-iĢçilerin, iĢçi sendikalarının ve hatta iĢverenlerin de memnun
olmadığı söyleniyor- rahatsızlık veriyoruz? Amacınız iĢçinin hakkını korumak değil de yoksa yeni bir finansman kaynağı mı bulmak?
Biliyorsunuz, özelleĢtirmeler bitti, kaynak sağlamak için kıdem tazminatlarını bir finansman aracı olarak gördüğünüz Ģeklinde yaygın
bir kanaat var, aynı -az önce bahsettiğim- ĠĢsizlik Fonu‟nun kullanımı gibi.
Sayın Bakanım, son olarak değinmek istediğim husus, yine birkaç kez gündeme geldi, Suriyeli sığınmacılar konusu. 3 milyona
yakın Suriyeli için çalıĢma izni getiren düzenlemeyi bir Bakanlar Kurulu yönetmeliğiyle uygulamaya soktunuz. Tabii ki Suriyeliler
ülkemizin misafiri, onların bu zor koĢullardan bir an önce kurtulmasını hepimiz diliyoruz. Onların kayıt altına alınması ve insani
koĢullarda çalıĢtırılmasını biz de destekliyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çakırözer, ek süre veriyorum.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Bitiriyorum efendim.
Ancak, getirilen düzenlemenin kapsamına baktığımızda, neredeyse her ildeki çalıĢma hayatını yakından ilgilendirdiğini
görüyoruz. Böyle bir düzenlemeyle birlikte, bu yeni durumun çalıĢma hayatına yapacağı etkilerin de açıklanmasını beklerdik. Ancak,
ne yazık ki böyle bir çalıĢma yapılmadan, yapıldıysa da açıklanmadan bu düzenleme çıktı. Hatta -benim gönlümden geçen, belki burada
diğer arkadaĢlarımız da ister- keĢke olayın ciddiyeti ve etkilediği kitlenin geniĢliği düĢünülerek konu Meclis çatısı altında
tartıĢılabilseydi, sektörlerin ilgili mevzuatının Ģekillendirilmesi, bizler tarafından da katkı verilerek Ģekillendirilmesi belki daha sağlıklı
olabilirdi diye düĢünüyorum.
Size, Bakanlığınıza saygılarımı sunuyorum. Bütçemizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Çakırözer.
Sayın Arslan, söz talebiniz var.
MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Çektim.
BAġKAN – Çektiniz.
Sayın Aydın, buyurun lütfen.
ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, milletvekili arkadaĢlarım,
basınımızın temsilcileri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuzda görüĢülen 2016 yılı bütçesinin ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Devlet Personel BaĢkanlığı, kamu personel rejiminin ilke ve politikalarını belirleyen, kamu kurum ve kuruluĢlarının
teĢkilatlanmasında ve BaĢkanlığın görev alanına giren mevzuatın uygulanmasında kurumlar arası uygulama birlikteliğini sağlayan
önemli bir kurumumuzdur.
Sayın BaĢkan, Değerli Bakanım, değerli üyeler; Devlet Personel BaĢkanlığının görev alanı kapsamında yer alan genel ve özel
bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teĢebbüsleri, mahallî idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardan
intikal eden bilgilere göre askerî personel, hâkim ve savcı ile akademik personel de dâhil olmak üzere bu kuruluĢlarda Aralık 2015
tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 339 bin 86 personel çalıĢmaktadır.
Engelli memur istihdamına iliĢkin ise aĢağıdaki hususları bilgilerinize sunmak isterim: 657 sayılı Kanun kapsamındaki kamu
kurum ve kuruluĢları, dolu memur kadrolarının yüzde 3‟ ü oranında engelli personel çalıĢtırmakla yükümlüdür. Kamu kurum ve
kuruluĢlarında istihdam edilen engelli memur sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 43.959 kiĢidir. 2002 yılından bu yana engelli memur
istihdamında yüzde 750 oranında artıĢ sağlanmıĢtır. 2015 yılında 6.681 engelli memur ataması yapılmıĢtır.
Biz 7 kardeĢiz; 2 tane iĢitme engelli kardeĢim var. Gerçekten son yıllarda, eskiden engelli çocuğu olanlar sokağa çıkmakta
zorluk çekerken Hükûmetimizin yaptığı çalıĢmalarla bunu gururla yani taĢıyabiliyoruz ve o kadar sosyal insanlar oldular ki hatta bazen
takılıyorum yani bizden daha çok sosyal durumdalar. Birisi spor kulübünün baĢında baĢkan. Yani bu konuda engelli kardeĢlerimi ze
büyük destek veren Hükûmetimize buradan saygılar sunuyorum.
Ayrıca, yapılan düzenlemeyle, terör ve görev mağdurları ile bunların yakınlarına da istihdam hakkı verilmiĢtir. Bu çerçevede 22
Temmuz 2014 tarihinden 16 Aralık 2015 tarihine kadar muhtelif zamanlarda gerçekleĢtirilen 7 ayrı kura töreniyle toplam 14.390 Ģehit
ve gazi yakınının ataması yapılmıĢtır. Söz konusu yerleĢtirme iĢlemlerine 2016 yılında da BaĢkanlıkça devam edilecektir.
BaĢkanlığın önemli görevlerinden biri de kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadro ve pozisyonların iptal, ihdas ve değiĢiklik
talepleri ile açıktan atama ve kadro kontenjan taleplerini incelemek, bunların bütçe imkânları, hizmet gerekleri ve diğer kamusal
ihtiyaçlara bağlı Ģekilde kullanılması iĢlemlerini yürütmektir.
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Sayın BaĢkan, değerli üyeler; kamu kurum ve kuruluĢlarınca yetiĢtirilmek amacıyla yurt dıĢına ve uluslararası kuruluĢlara
gönderilecek memurlar için tahsis edilen kontenjanlara dair Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Devlet Personel BaĢkanlığınca her yıl
hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, bütçe imkânlarıyla memurların yabancı ülke eğitim kuruluĢlarında ve uluslararası kuruluĢlarda
yetiĢtirilmesini sağlamak amacıyla 2002 yılından 2016 yılına kadar 5.836 adet kontenjan, kurum ve kuruluĢlara tahsis edilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Kamu Personel Seçme Sınavı‟ na iliĢkin görevler Devlet Personel BaĢkanlığı tarafından
yürütülmektedir. BaĢkanlığın koordinasyonunda yapılan merkezî sınavlar sonucunda kamu kurum ve kuruluĢlarına 2003-2015 yılları
arasında merkezî sistemle 242.693 personelin iĢe yerleĢtirmesi yapılmıĢtır.
Ayrıca, 2002-2015 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına 370.555 atama yapılmıĢtır.
Ayrıca, özelleĢtirme iĢlemleri sonucu iĢ akitleri feshedilen iĢçilerin diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında 657 sayılı Kanun‟un
4/C maddesine göre geçici personel olarak istihdamları sağlanmaktadır. 1994 yılından 2015 yılı sonuna kadar toplam 74.434 istihdam
fazlası personel Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilmiĢ ve bu personelin kamu kurum ve kuruluĢlarına nakilleri gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢ
akitleri feshedilen 37.784 iĢçi kamu kurumlarına 4/C‟ li yani geçici personel olarak yerleĢtirilmiĢtir.
2015 yılı sayısal verilerine göre sendika üyesi kamu görevlisi sayısı 1 milyon 679 bin 28 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Kamu görevlileri
sendikacılığında sendikalaĢma oranı yüzde 71,32‟dir.
Kamu personelinin vatandaĢ odaklı yönetim anlayıĢına uygun olarak geliĢtirilmesi, geliĢen Ģartlara uyumunun sağlanması,
etkinlik ve verimliliğinin artırılması, yeni ve üst görevlere kazanımının hazırlanması ile üst kademe yöneticilerinin en çağdaĢ
yöntemlerle yetiĢtirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Bu amaçla BaĢkanlık, üstlendiği görevleri etkin ve verimli bir Ģekilde yürütmeye
devam edecektir.
Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, değerli üyeler; 2016 mali yılı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, saygılar
sunuyorum.
BAġKAN – Sayın Aydın, teĢekkür ediyorum.
Evet, son söz talebi Sayın Tamaylıgil‟ de. Son söz olarak Sayın Tamaylıgil‟ e söz veriyorum.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Her zaman son sözü kadınlar söyler zaten.
BAġKAN – Evet, onun için size verdim.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Daha çok da dinleneceğini umut ediyorum.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – On ikiden önce konuĢuyorsun.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Daha on ikiden sonra seansımız var zaten daha Avrupa Birliği var.
BAġKAN – Seans var efendim, seans var.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli hazırun; ben de…
BAġKAN – Sayın Özdemir, çok üzgün baktınız, söz talebiniz mi vardı?
SĠBEL ÖZDEMĠR (Ġstanbul) – Hayır, yoktu.
BAġKAN – Tamam, mesele yok.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Varsa önce ona verelim.
SĠBEL ÖZDEMĠR (Ġstanbul) – Yok öyle bir talebim.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ben bu çalıĢmaların baĢarılı olması dileğiyle sözlerime baĢlıyorum ve yine teknik açıdan
bazı tespitleri paylaĢmak amacıyla SayıĢtay raporlarına ara vermiĢtik, onlarla ilgili bir değerlendirme ve bu değerlendirmeye bağlı
olarak da 2014‟ ten bugüne geldiğimizde hangi yasal düzenlemeler, hangi idari değiĢiklikler ve buradaki tespitleri düzelten, i yileĢtiren
neler yapılmıĢtır diye onların cevabını isteyen bir sorum olacak Sayın Bakan çünkü ciddi tespitler var.
Birincisi, Bakanlık içi açısından baktığınızda, muhasebe yetkisi ve sorumluluğu dıĢında banka hesaplarının açıldığı söyleniyor
yani bu bir sorumluluk dıĢında açılan banka hesabının olması -ki ben de iĢ hayatından, yöneticilikten gelmiĢ bir kiĢiyim- böyle bir
iĢlemin gerçekleĢmesi gerçekten önemli bir soru iĢaretidir.
Onun dıĢında, Eğitim Ve AraĢtırma Merkezi Döner Sermaye ĠĢletmesiyle ilgili bir bulgu var ki bu da çok vurgulayıcı bir tespit.
“ Maliyet hesapları sınıflandırma açısından iĢletmenin gerçeğe uygun doğru maliyetlerini göstermemektedir.” diyor. Gerçeğe uygun
maliyet gösterilmiyorsa karar mekanizmaları ve değerlendirme neye göre yapılıyor?
En önemlisi de bana göre, denetim görüĢü sonucunda bu çok vurgulayıcı bir tanım, “ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Eğitim ve AraĢtırma Merkezi Döner Sermaye ĠĢletmesi” diye geçiyor, “ ‟ Mali rapor ve tablolarının denetim görüĢü dayanakları‟
bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıĢtır.
ġimdi “ doğru ve güvenilir bilgi içermediği” saptaması bence çok önemli. Bunun doğru ve güvenilir bilgi içerdiği, bir kayda
geçip geçmediği veya hâlâ böyle bir güvensizlik adımıyla mı bakacağız, onu da sorgulamak isterim.
Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumuna geldiğim zaman o kadar çok tespit var ki bunların da ben çok önemli olduğunu
düĢünüyorum. Açıkçası, kurum alacaklarıyla ilgili, kurumun muhasebe sistemiyle ilgili hesabını bilmeyen iĢini götüremez. Yani hesap
bir iĢi doğru, sağlıklı ve amacına uygun olarak gerçekleĢtirme açısından çok önemlidir ama eğer bunu hesabını bilmeden
gerçekleĢtiriyorsak bunun da önemli bir sorgulama baĢlığı olduğunu vurgulamak gerektiğini düĢünüyorum açıkçası. Ayrıca burada
çeĢitli mali tablo tespitlerinin ötesinde, baktığınızda iĢte, diğer vadesi geçmiĢ alacaklarla ilgili, alacakların hesabını bilmiyor muyuz ki
kaydını yapmıyoruz, takibini yapmıyoruz, burada hatalar olduğu söyleniyor. Yine, alacakların terkinine iliĢkin muhasebe sisteminin
yürütülmesiyle ilgili tespitler var. Yine, baktığınızda tecil ve taksitlendirmelere iliĢkin tespitler var. Prim teĢviki Ģartlarını sağlamayan
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iĢverenlerin, iĢveren sigorta prim teĢviki hükümlerinden faydalanması ve devam etmesi var ki yani yükümlülüğünü yerine getirmeyene
karĢı hâlâ kurum olarak burada bir göz yumma var, onu da açıkçası sorgulamak gerekiyor. Yine, alacak tahakkuku sistemlerinin
hatalarından bahsediyor ve idari para cezalarının uygulanmaması noktasında tespitler olmuĢ ve daha pek çok görüĢten sonra da
baktığımız zaman…
Mesela, bir bulgu da -bu da çok önemli, benim de soracağım soruların içerisinde bir konu- sağlık hizmetlerinin sunucularına
verilen avansların zamanında kapatılamaması diye. ġimdi, Sayın Bakan, bu geçtiğimiz günlerde bir hastaneler zinciri diyelim, onların
anlaĢması, hangi neden, iĢte, kendi içinde siyasi bir temele dayanan nedenle kaldırıldı ama benim merak ettiğim Ģöyle bir konu var,
bunu Sağlık Bakanına da söyledim, özel hastaneler çeĢitli tedavilerle ilgili sizin, burada verdim iĢte, avans ödemeleri ve hesap
kapatmalarıyla ilgili tedavi süreçleri iĢletiyorlar. Bunların fiyatlarını biliyoruz, iĢte, tabip odası fiyatlarına göre belirlenen, ona göre
katsayılandırılan birtakım baĢlıklar. Bu hastaneleri ve buradaki yapılan iĢlemleri nasıl denetliyorsunuz? Çünkü o 21 hastaneyle ilgili
alınan karardan sonra, iĢte, haksız kazançlarla ilgili tespitlerin olduğu, bunların araĢtırıldığı gibi birtakım baĢlıklar da devamında
getirilmiĢti. Eğer ta ki yaptıkları iĢlerin bitirildiği güne kadar yapılmadı da ondan sonra bakılıyorsa bir hata. Ama bunu mevcuttaki var
olan hastanelerle ilgili denetimi nasıl yapıyorsunuz? Çünkü burada avanslar ve avans tutarları üzerinden söylenen rakam 6 mil yar 700
milyon küsurluk bir avansın üzerinden değerlendirmeyle gelmiĢ bir sonuç diye açıkçası kendini gösteriyor.
ġimdi, daha birçok bulgu var, zaman da zaten yeterli olmadığı için diğer konulara da geçmek isterim. Bu konularda neler
yapılmıĢtır, neler yapılmaktadır, hâlâ ben E cetvelinde sizin, yurt dıĢından alınan kaynaklarla ilgili mesleki ödemeler noktasında yani o
özel hesaplarla ilgili bir talebinizin olduğunu da bu seneki 2016 hesabında gördüm.
ġimdi, Türkiye‟ de tabii, iĢsizlik çok önemli bir noktaya geldi ve hedeflenen iĢsizlik rakamlarının çok daha üzerinde bir yerdeyiz
ama o açıklanan, resmî 10,5‟ luk iĢsizlik rakamının gerçek iĢsizlik noktasındaki karĢılaĢtırmasını yaptığımız zaman maalesef, geniĢ
tanımlı iĢsizlik oranının yüzde 17‟ lere, hatta hatta yüzde 20‟ lere doğru giden gerçek bir rakam üzerine oluĢtuğunu tespit ediyoruz.
Çünkü baktığınız zaman, biz geçen sene, ki bu Toplum Yararına ÇalıĢma Programı kapsamındaki kiĢilerin de iĢsizlik rakamında
iyileĢtirici sonuçlarını beklerken yine iĢsizlik noktasındaki rakamların, hem de geçmiĢ yılların aynı aylarıyla beraber
değerlendirildiğinde yüksek oranda arttığını ve bu oranda artıĢın da zaten genel iĢsizlik oranına yansımasını görüyoruz. ġimdi, öyle bir
rakam var ki bizde bir resmî iĢsizlik rakamı yayınlanıyor, ondan sonra da dört haftadır iĢ arama kanallarını kullanmayan ve i Ģe
baĢlamaya hazır olmayanlardan oluĢan bir rakam var, bu da iĢsiz sayılmıyor, iĢsizlik rakamına dâhil edilmiyor. Bunu dâhil ettiğiniz
zaman zaten yüzde 17‟ lere çıkan bir rakamla karĢı karĢıyayız. Son açıklanan rakamlara göre baktığınızda, maalesef, kadın istihdamı ve
kadın iĢsizliği rakamlarına geniĢ tanımlı baktığımızda yüzde 24‟ lere vardığını görüyoruz. Diğer taraftan, gerçekten yükseköğretim
mezunları açısından baktığınızda, yine ortalamanın üstünde, yüzde 12‟ lere, 11,5‟lara geldiğini, bunun kadınlar açısından yüzde
16‟ larda, erkeklerde yüzde 8‟ lerde, ortalamada yine yükseldiğini… Genç iĢsizler açısından baktığımızda da maalesef, yüzde 28‟ ler
seviyesinde gördüğümüzde ve iĢin bir enteresanı da TÜĠK tarafından yeni seride, daha önceki serilerde olan ve anket soru formunda yer
alan iĢin sürekliliği ve ilgili verilerin dinamik sorgulamasına imkân tanıyan anketin de yapılmamasıyla iĢsizlik ve onun sonuçları için ne
kadar sağlıklı bir rakama ulaĢtığımızı açıkçası görmek durumunda oluyoruz.
Diğer taraftan, tabii, iĢsizlik ve ülkemizdeki istihdamla ilgili olarak baktığınızda, aslında yakında siz de, muhakkak ki
arkadaĢlarımız da takip ediyordur, ILO tarafından bir küresel istihdam eğilimlerinin ortaya konduğu bir rapor açıklandı. Bu raporunun
dâhiline baktığınız zaman da geliĢmiĢ ülkeler, geliĢmekte olan ülkeler ve geliĢmekte olan ülkelerin tarım dıĢı istihdamda ortaya çıkan
kayıt dıĢılık noktasında önemli tespitler var. Bunun özelinde Türkiye‟ ye geldiğimizde, Türkiye özeline baktığımız zaman da birincisi,
bu, biraz önce “ kiralık emek” dendi veya “ kırılgan istihdam” dediğimiz veyahut “ eğreti istihdam” da diyebiliriz, bunlar yani
tanımlanabilir ama tabii ki bunu ortaya koyduğumuzda bunun bir risk teĢkil ettiğini de hem ILO bünyesinde hem de geliĢmekte olan
ülkelerdeki emek açısından baktığınızda önemli bir sorun teĢkil ettiğinin belirlendiği bir raporla karĢı karĢıyayız. Tabii, bu endiĢenin
özellikle iĢte, yoksullaĢma, yoksullaĢmanın azalmasındaki durma ve dünyada egemen olan ekonomi politikalarıyla birleĢtirdiğimizde
karĢımıza çıkan tablo gerçekten iç açıcı değil. Kayıt dıĢı istihdamdaki geliĢmeler aynı Ģekilde iç açıcı değil ve bu ülkelerde yani kayıt
dıĢı istihdamla beraber bu kayıt dıĢılığı teĢvik etmeye yönelik makroekonomik politikalar ve iĢ gücü piyasaları politikalarının da nelere
sebep olduğunu çok net olarak ortaya çıkarmıĢ bir sonuç diye düĢünüyorum.
Yine, Ġstatistik Kurumunun geçenlerde açıklamıĢ olduğu bir değerlendirme, bir istatistik üzerinden bir konuyu da sizinle
paylaĢmak isterim hem genel Türkiye açısından hem de iller bazındaki tespitle beraber. ġimdi, bizim nüfusumuz 1 milyonluk bir artıĢ
gösterdi ve bu artıĢtan sonra 65 yaĢ üzeri, 15-64 arası, bir de 15 altı nüfusla beraber baktığımızda, istihdam ve sosyal güvenlik açısından
önemli olacak bir bakıĢ açısı var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ek süre verdim, buyurunuz.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - Yani, bu, bir yaĢlı bağımlılık oranı, bir genç bağımlılık oranı ve buna bağlı ortaya konacak
olan politikalarla ilgili. Genç bağımlılık oranı nedir diye baktığımızda, o 15 yaĢ altındaki nüfusun, çalıĢan 15-64 yaĢ arasındaki nüfusa
oranı. YaĢlı bağımlılık oranı, 65 yaĢ üzerinin çalıĢana oranı ve buna baktığımız zaman Türkiye‟ de yaĢlı bağımlılığının arttığı, genç
bağımlılığının da düĢüĢ eğiliminde olduğu, özellikle bölgeler arasında baktığımızda göç ve ekonomik refahtan kaynaklanan
problemlerden dolayı bunun iller bazında daha etkin göründüğünü görüyoruz. Ama biz maalesef, burada sadece doğum sayısını
artırarak buna çözüm bulunacağı yönünde yani çocuk sayısı Ģu kadar olsun, olmadı bu kadar olsun, burada sigorta ve bu bağımlılık
oranlarının dengeye gelmesi noktasında çözüm olacakmıĢ gibi görülen bir dar bakıĢ açısının içinde bir değerlendirme yapılıyor. Hâlbuki
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buna baktığınızda, çok açık bir gerçeği var, eğer refah seviyesi ve istihdam olanakları ve büyüme geliĢirse eğer bir bölgede hem göç
olmuyor hem de bu dediğimiz istihdamın beraberindeki bağımlılık oranlarının ortaya çıkarttığı pozitif tablolar değiĢiyor. O yüzden
önemli olan üretmek, önemli olan emek için istihdam yaratacak politikaların ortaya konması, ekonomi politikalarının bu demografik
yapıyla birleĢtirildiği zaman çarenin sosyal refahta ve refah artıĢını sağlamakta olduğunu vurgulayan bir sürecin iĢlediğini görüyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bunun ötesinde, tabii ki çağdaĢ bir sosyal hukuk devleti olmamızın da olmazsa olmaz
gerektirdiği temel hukukun emekte de var olması yönünden değerlendirmek gerekiyor.
Diğer taraftan, tabii, bir baktığımız zaman biz genelde emek piyasasıyla ilgili “ Emek reformu yapacağız.” dediğinizde daha çok
emeğin verimliliğini artırmayı, emeğin çalıĢmasını ve ona bağlı, emekçi yönünde negatif etkileyecek çözümler yaratarak ortaya koyan
kanuni düzenlemelerle karĢılaĢıyoruz ama verimliliğin altına baktığınızda, bizde 50 saat… Yani, OECD ülkeleri arasında da
değerlendirdiğinizde en fazla çalıĢma süresi olan ülke Türkiye. Bu çalıĢma süresi içerisine bağlı kalmadan verimliliği artıracak farklı
iĢveren ve hükûmetlere de düĢen -ki ben de iĢveren olarak çalıĢmıĢ bir kiĢiyim- önemli sorumluluklar var. Tabii, hem mesleki eğitim bu konuda yapılan çalıĢmalar var- hem kabiliyetlerin ve kapasitenin artırılması; onun yanında, kullanılan makine ve teçhizattın,
teknolojinin ve iĢ modellerinin de verimlilik artıĢında çok önemli olduğunu yadsımamak ve ona göre, verimliliği sadece yapılan çalıĢma
Ģartları ve süreleriyle ilgili emeğin geliĢimini desteklemeyecek… Hatta, son dönemde -biraz önce Sayın Çakırözer‟ in ortaya koyduğuhem özel istihdam büroları hem de baktığımızda, esnek çalıĢmanın içerisinde… Eğer esnek çalıĢma bir Ģekilde mesleki eğitim, meslek
kalitesinin artırılması ve iĢ sürelerinin gelip geçici olmadan iĢ kalitesini negatif etkileyecekse bedelinin çok daha fazla olacağını çok iyi
hesap etmek gerekiyor. Ve dönüp baktığınızda, iĢ piyasasında iĢverene sorduğunuzda…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayalım Sayın Tamaylıgil.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - …” Emek kaçıncı sırada, emek ve ona bağlı problemler? dediğinizde, onun çok daha
önünde, ağır ve karmaĢık vergilerden yorulduğunu, enerji maliyetinden, yaĢanan kur belirsizliğinden, alt yapı eksikliğinden, tutarsız
politikalardan ve inovasyon gibi pek çok konudaki eksikliği ortaya koyarken, maalesef, önceliğin yine emekçi üzerinden bir verimlilik
artıĢı aramaya dönüĢmesi gerçekten üzücü.
Toparlayacağım Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, maalesef, Soma‟ daki yaĢadığımız çok ağır, bir acı süreç… Orada, çok masum kiĢilerin katliam diye gördüğüm
bir kayıpla karĢı karĢıya kaldığı bir süreç geçirdik ve ondan sonra aileler tazminat davaları açtılar…
(ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Komisyon toplandı salonundan ayrıldı)
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - Bekleyeyim o zaman.
BAġKAN – Bekleyelim. Ben durdurayım, sürenizi de yeni baĢtan alayım.
BirleĢime beĢ dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 21.03
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ALTI NCI OTURUM
Açılma Saati: 21.05
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 21‟ inci BirleĢimin Altıncı Oturumunu açıyorum.
Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Son iki konuda da bir saptama yaptıktan sonra teĢekkür edeceğim anlayıĢınız için Sayın
BaĢkanım.
Söylediğim gibi, Soma‟ daki bu katliamdan sonra ailelerin açmıĢ olduğu tazminat davalarında -iki ayrı davada- bilirkiĢi tayin
edilmiĢ ve bu tayin edilen bilirkiĢilerin ortaya koyduğu raporda, kazada yüzde 70 olarak Ģirketi sorumlu bulurken yüzde 20 Kömür
ĠĢletmelerinin, yüzde 5 sizin Bakanlığınızın, yüzde 5‟ te Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğunu tespit eden bir bil irkiĢi
heyet raporu çıkmıĢ. Hatta 2 bilirkiĢininki biraz daha yüksek Bakanlığınızla ilgili ama tabii, Bakanlıkla ilgili olarak baktığımızda,
genelde bir koruma kalkanının var olduğu ortada. Ancak, böyle yaĢanan bir olayda bir sorumluluk varsa, bu sorumluğu kendi içinizde
de en azından tespiti ve hukukun önünde değerlendirilecek sizin bir düĢünceniz var mı?
Diğer taraftan, yine Bakanlığınız tarafından iĢ yerlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere yetkilendirilmiĢ özel
kuruluĢlar var. Bu kuruluĢlar ortak sağlık ve güvenlik birimleridir. Bunlar da aĢağı yukarı yılda 2 milyon iĢ yerine iĢ sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili hizmetler veriyorlar ve hizmetlerin kendi içindeki o birliklerin bile yetersiz olduğuna dair, yetersiz kaldığına dair
tespitleri var. Hatta bu OSGB‟ nin genel koordinatörünün bir açıklaması var ki gerçekten -herhâlde sizin de bilginize sunulmuĢtur- iĢ
güvenliği uzmanlarına yaptırılan stajın kâğıt üzerinde kaldığı dile getiriliyor ve bu uygulamaya yönelik yeterince uygulama eğitiminin
verilmediği dile getiriliyor ve bunun da en büyük eksikliğin baĢında geldiği söyleniyor. Ayrıca, 140 bine yakın iĢ güvenliği uzmanının
deneyimsiz ve iĢ bulma isteğiyle iĢ talebinde bulunmuĢ genç arkadaĢların yeterince yetiĢmeden bu görevi yerine getirdiğine dair
tespitler var. Bu konuda tespitler ve buna bağlı iyileĢtirici… Çünkü, iĢ güvenliği uzmanlığı çok önemli. ĠĢte, yaĢadığımız çok acı bir
olay, üç gencecik çocuğumuz iĢ güvenliği uzmanının aynı gün girmiĢ olmasına rağmen ve yaĢanan olaydan sonra cezalandırılmasına
rağmen… Neticede, bunu erken görmek, tedbirlerin erken alınması hem iĢveren hem de kamu açısından sorumlulukların yeterince
yerine getirilmesinin Ģart olduğunu ortaya koyuyor.
Ben çok teĢekkür ediyorum. ÇalıĢmalarınızda baĢarılar diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar bütçeler ve kesin hesaplar üzerindeki konuĢmalar tamamlanmıĢtır. ġimdi, on beĢ dakika süreyle soru iĢlemi
yapacağım ve sırasıyla soru için söz talep eden üyelerimize söz vereceğim.
Ġlk soru…
Sayın Durmaz, buyurunuz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Sayın Bakanım, 31/12/2015 itibarıyla BAĞ-KUR, Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini ödeyemeyen sigortalı sayımız kaçtır?
1/1/2016‟da bu rakamlar daha da artınca ödeme gücü daha da düĢecektir. Bunları yapılandırmayı ya da primler üzerinde bir indirim
düĢünüyor musunuz?
Ülke çapında elektrik kurumlarında çalıĢan iĢçiler bu ayın 8‟ i, 9‟ u itibarıyla büyük oranda yurt çapında iĢten çıkarıldılar. Bunun
yerine yeniden ĠġKUR projesiyle iĢçi alınacağı… ĠġKUR projesinde de partinizin etkili olduğu biliniyor. Böyle bir çalıĢma var mı yok
mu bunu öğrenmek istiyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Usta…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Kamudaki iĢçilerin…
BAġKAN – Bitmedi mi?
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Bitmedi efendim.
…belli sendikaya yönlendirilmesi noktasında baskıların olduğu malum. Bu konuda bir tedbiriniz, önleminiz var mı?
Primini tamamlayıp yaĢ haddini bekleyenlere yönelik yeni bir düzenleme ve çalıĢma düĢünüyor musunuz?
BAġKAN – TeĢekkür ettim.
Sayın Usta…
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ortaya çıkan, her kurumda da hemen hemen karĢılaĢtığımız kurum içi
maaĢ farklılıklarını gidermeye yönelik bir faaliyetiniz olacak mı?
Uzun süredir ESK‟ yı toplamadınız, ne zaman toplayacaksınız?
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Küçük bir değerlendirme yapıp sonra soru soracağım. Sunumunuzda, iĢ gücüne katılım oranlarını verirken Avrupa Birliği
oranlarındaki değiĢim ile Türkiye‟ deki değiĢimi veriyorsunuz. Avrupa Birliğinde biliyorsunuz, iĢ gücüne katılım oranı ortalamada
yüzde 71, bizde yüzde 51. Yüzde 71‟ i daha ne kadar fazla artırmalarını bekliyorsunuz ki oradaki değiĢim ile bizdeki değiĢimi
veriyorsunuz? Bu doğru bir mukayese midir?
2023 yılı için yüzde 5 iĢsizlik oranı hedeflemiĢsiniz. Bunun geçerliliğini yitirdiğini izah etmeye çalıĢtım ben. Burada bir
revizyon yapacak mısınız?
Son iki sorum: Sosyal güvenlik sisteminden hazineye yapılan transferlerin millî gelirin yüzde 5‟ ine kadar yaklaĢtığını yine
konuĢmamda ifade etmiĢtim. Bu çok yüksek ve gelecekte de daha da yükselmesi muhtemel açıkları düĢürmek için ne yapacaksınız?
Bir yandan sosyal güvenlik açığı yükseliyor, diğer taraftan da sosyal güvenlik primlerinin yüksekliğinin ekonominin rekabet
gücü üzerinde çok ciddi bir olumsuz etkisi var. Buna yönelik bir Ģey yapmayı planlıyor musunuz? Ġki durumun birbiriyle çeliĢtiğini
biliyorum ama ikisi de bizim açımızdan sıkıntılı bir durum.
Belki bunun çözümü olabilir diye, sorununuza yardımcı olmak için… Bu çerçevede, kayıt dıĢı istihdamla mücadelede hedefiniz
nedir? Örneğin, 2016 yılında hem tamamen kayıtsız çalıĢan hem de düĢük ücret gösterilerek kayıt dıĢılık içerisinde bulunma oranında
ne kadar bir ilerleme kaydetmek istiyorsunuz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Bekaroğlu…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, belgelerinizde, dokümanlarınızda iĢsizlik sigortası ödemelerinden 2015
yılı sonuna kadar 10,6 milyar TL iĢsizlere ödendiği yazılıyor. 93 küsur milyar TL toplanmıĢ, diğer paralar nerelerde kullanıl ıyor?
Nerede bu paralar ve neye göre kullanılıyor? Yani böyle bir kullanma yetkisi mi var, hangi Ģeye göre kullanıyorsunuz? Bu, bir.
Ġkincisi çok önemli. Anlayamadım, yani Ģimdi, “ Sosyal Güvenlik Kurumunun açığı 11 milyar 444 milyon TL gerçekleĢmiĢtir.”
diyorsunuz ama sizin diğer dokümanlarınızdan, Maliye Bakanlığının dokümanlarından rakamların böyle olmadığı görülüyor,
anlaĢılıyor. Esasen açık 102 milyar, eğer devletin ödemiĢ olduğu primleri çıkarırsanız 70 ila 80 milyar arasında -kesin rakam yok- bir
açık var. Niye saklıyorsunuz bunu? Yani kime bir faydası var? Bunu BaĢbakandan mı saklıyorsunuz, vatandaĢtan, bizden mi, yoksa
CumhurbaĢkanından mı saklıyorsunuz, Avrupa‟ dan mı? Niye saklıyorsunuz, gerçekten merak ettim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Çakırözer…
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, kıdem tazminatı fona dönüĢürse yine otuz gün mü esas alınacak, yoksa süre düĢürülecek mi? Bu konuda bir
nihai noktaya gelebildiniz mi?
ĠĢsizlik sigortası maaĢını artırmak ve yararlanma koĢullarını kolaylaĢtırmak yönünde bir hazırlığınız var mı?
Bir de, burada daha önce size sorulmuĢtu milletvekili arkadaĢımız Aykut Erdoğdu tarafından, siz de Söğüt ĠnĢaat‟ a haksız yere
“ Borcu yoktur.” yazısının SGK tarafından verildiğini söylemiĢtiniz. Veren memur hakkında soruĢturmanın devam ettiğini ifade
etmiĢtiniz. Ancak bu Ģirket hakkında yaptığınız bir ceza iĢlemi, suç duyurusu var mı? ġirketin borcu olduğu hâlde SGK‟ dan aldığı
“ Borcu yoktur.” yazısıyla mevzuata aykırı olarak ihalelere girdiği ortadadır. Sizin verdiğiniz haksız belgeyle Söğüt ĠnĢaat Ģirketi hangi
ihalelere girmiĢtir, hangi ihaleleri kazanmıĢtır? Haksız yere verilen ve suç teĢkil eden o belgeler nedeniyle Söğüt ĠnĢaat‟ ın kamu
ihalelerinden mevzuat gereği men edilmesi yönünde ilgili kamu kurumlarına baĢvuru yaptınız mı, Kamu Ġhale Kurumu dâhil?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Aydın…
ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Sayın Bakanım, Toplum Yararına ÇalıĢma Projesi yalnızca son seçimle değil, ben Orman Bölge
Müdürüyken de çalıĢtırdım, çok da verimli bir çalıĢmaydı hem orada istihdam hem de ormanlarda fidan dikiminde. Bu çalıĢma devam
edecek mi önümüzdeki yıllarda?
Bir de emeklilere banka promosyonu olayı var. Bize sitem ediyorlar, hatta iĢte, milletvekillerinin promosyonuyla ilgili bayağı
bir Ģey oldu. Bununla ilgili emeklilerimize de… Bankayla görüĢmeler oldu mu? Promosyon hakları doğacak mı?
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Sayın Akkaya.
YAKUP AKKAYA (Ġstanbul) – Sayın Bakan, asgari ücret en temel yaĢam ücretidir. Asgari ücretten vergi almayı düĢünüyor
musunuz? Bununla ilgili bir indirim olacak mı? Çünkü artırmaya yönelik artan vergi sistemi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Eylül
ayında asgari ücret 1.300 liranın altına düĢecektir.
On altı aydır yapamadığınız kamudaki asıl ve yardımcı iĢler ayrımını ne zaman yapacaksınız? Çünkü taĢeronlaĢmayla ilgili
önemli bir adım olarak, biz o zaman nitelendirmiĢtik ama on altı aydır esas iĢ, yardımcı iĢ ayrımı yapılamadı. ġimdiye kadar,
hükûmetleriniz döneminde, on üç yıldır 8 tane grev ertelendi, millî güvenliği bozucu ve genel sağlığı bozucu gerekçesiyle ertelendi. Bu
yeni dönemde iĢçilerin üretimden gelen gücü olan, toplu sözleĢmedeki en önemli gücü olan bu grevleri ertelemeyi düĢünüyor musunuz?
Bir de gene bütün çoğunluğu… Özellikle biz buna “ iĢsiz evlat vergisi” diyoruz, gelir testi uygulamasındaki mağduriyetler
devam edecek mi?
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Ayrıca, yaĢa takılanlar var biliyorsunuz Sayın Bakan, bunlar erken emeklilik istemiyorlar, yani maç oynanırken kural
değiĢtirilmiĢ gibi bir durum, yaklaĢık 600 bine yakın mağdur olan insan var. Bu yaĢa takılanların durumuyla ilgili bu dönemde bir
çalıĢma yapmayı düĢünüyor musunuz?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, SGK kurum alacakları ne kadardır toplam olarak, detay olarak?
Bir de daha önce soruldu mu, bilmiyorum, Suriyeli mültecilerin çalıĢma izniyle ilgili olarak bir BaĢbakanlık genelgesi yürürlüğe
girdi. Bu, genelgeyle yapılabilir mi, kanun değiĢikliği gerekmiyor mu acaba?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yönetmelikle yapılıyor, kanuna dayanan,
usul ve esasa dayanan. Yabancılarla ilgili bir kanunumuz var, ona göre.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Zaten söz vereceğim Sayın Bakan.
TeĢekkür ederim Sayın KuĢoğlu.
Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakan.
KonuĢmamızda da söylemiĢtim, sizden önceki Sayın Bakan Faruk Çelik 4/C‟ yle ilgili sendikayla bir protokol yaptı, onu
uygulayacak mısınız, 4/C‟ lileri kadroya alacak mısınız?
Ġki: 7 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında Toplum Yararına Program‟ dan kaç kiĢi faydalandı?
Üçüncü sorum: Millî Savunma Bakanlığının sivil ve resmî çalıĢanlarla ilgili kurulmuĢ olan ASĠM-SEN var, onların
sendikalaĢmayla ilgili… Fakat buna Millî Savunma Bakanlığı izin vermedi. Daha sonra konu Anayasa Mahkemesine gitti ve Anayasa
Mahkemesi konuyu iptal etti ve bir iĢ kolu belirlemesi gerektiğini söyledi ve bu konuyla ilgili de Sayın Ġsmet Yılmaz ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına, size 31/03/2015 tarihinde bir yazı göndermiĢ size, bir kanun değiĢikliğiyle ilgili.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 31…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – 31/03/2015, vereceğim ben size Ģimdi.
Bu iĢ kolunun düzenlemesiyle ilgili bir çalıĢma var mıdır, yok mudur?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Çakırözer, bir ilave sorunuz var galiba.
Buyurun.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – TeĢekkür ederim.
Sayın Bakan, bu kiralık iĢçilerle ilgili Meclise gönderdiğiniz tasarıda KOBĠ‟ lere geniĢ bir alan bırakıldığı görülüyor. Bu konuda
yeni bir sınırlama olabilir mi?
TaĢeron iĢçilerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı ne zaman çıkacak ve nasıl bir sınırlama öngörülüyor?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Pardon, bir sorum eksik kaldı…
BAġKAN – Tabii, tabii, buyurun Sayın Çam.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – KonuĢmamda da söylemiĢtim, sosyal güvenlik kapsamı dıĢına çıkartılan hastaneler var. Bunu hangi
gerekçeyle sosyal güvenlik kapsamı dıĢına aldınız? Bu konuyla ilgili de bilgi istiyoruz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Ayar…
HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Sayın Bakanım, AK PARTĠ iktidarları döneminde emekli maaĢ artıĢları ve asgari ücretteki artıĢlarla alakalı bir oran hesabı var
mı? Çünkü enflasyona oranla önemli bir artıĢ olduğunu biliyoruz. Reel artıĢ miktarlarını bize verebilir misiniz?
Ayrıca, 2000 sonrası emekli maaĢ intibakı diye bir Ģey karĢımıza çıkıyor, her yerde söyleniyor. Bu konu üzerinde bir çalıĢmanız
var mı?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Ayar.
Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi tamamlanmıĢtır. ġimdi görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz
vereceğim. Sayın Bakan önceliği…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Pardon, Sayın BaĢkan, bir Ģey söyleyeceğim. Sizden önce, bir kargaĢadan dolayı Bakanlık çalıĢanlarının
tanıtım iĢlemi yapılmadı. Dolayısıyla Sayın Bakan konuĢmasına geçmeden önce…
BAġKAN – KargaĢaya mı geldi o?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Öyle bir ortam oldu.
BAġKAN – Bana da öyle geldi.
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ġimdi isteyelim.
Sayın Bakan, öncelikle sorulardan baĢlamak üzere ve ondan sonra da bir genel değerlemeyle beraber kırk beĢ dakika süre
içerisinde cevaplamanızı rica edeceğim. Ancak sayın bürokrat arkadaĢlarımız kendilerini bir tanıtsınlar Komisyonumuza, geç oldu ama.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ben tek tek tanıtayım mı, yoksa onlar mı
tanıtsınlar? Ben sırasıyla tanıtayım.
BAġKAN - Siz sırasıyla tanıtabilirsiniz efendim. Arka sıradaki arkadaĢlar da ayağa kalkarlarsa Komisyonumuz görmüĢ olur.
(Toplantıya katılan bürokratlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtıldı)
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Bakan.
Sayın Bakan, süreniz kırk beĢ dakikadır.
Buyurunuz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Müsaade ederseniz, ben sırasıyla Ģuradan
ilk sözü alandan itibaren baĢlayayım.
Yine müsaade ederseniz, özellikle burada gelen soruların belirlenen iki temel yoğunluğu. Bunlardan bir tanesi, isminde
anlaĢamadığımız ama bizim “ güvenceli esneklik” olarak söylediğimiz, özellikle kıymetli Hürriyet gazetesinden kardeĢimizin “ kiralık
iĢçi” diye tanımladığı ve o tanımın da giderek yaygınlaĢtığı; ikincisi ise kıdem tazminatıyla ilgili, son on dakika müsaade ederseniz,
Sayın BaĢkanım, bir bilgi vermek isterim.
BAġKAN – Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yani bu sorular içerisinde onlara cevap
vermeyeyim çünkü o birkaç soru üzerinden…
BAġKAN – Sayın Bakan, bunların hepsi önemli. Ġsterseniz altmıĢ dakika yapayım süreyi, siz de kendinizi ona göre planlayın.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Pek, çok teĢekkür ediyorum.
Mehmet Günal Bey‟ in sorularıyla baĢlıyorum. Özellikle hem özel sektörün izin, fazla mesai ve bunlarla ilgili kendilerine çok
yoğun bir Ģekilde maille bildirim geldiğini ve yine ÇalıĢma Bakanlığı nasıl bir Suriyeli çalıĢma meselesi ortaya koyacak ve yine iĢsizlik
oranlarıyla ilgili bir değerlendirme ortaya koydu. Hizmet akdi devam eden iĢçilerin Ģikâyetleri inceleniyor. Bize de geliyor, çok doğal
olarak ve bugün itibarıyla Ģikâyet sayısı Ģu anda 2.200 ve yine ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanl ığının
oluĢturduğu ve derlediği bilgiler çerçevesinde programlı teftiĢ 1/1/2015-31/12/2015 arası 1.488; program dıĢı teftiĢ 6.520 ve burada iĢin
yürütümü yönünden yapılan teftiĢ ve ulaĢılan iĢçi sayısı erkek 785.698, kadın 277.123, çocuk 1, genç 339, toplam 1 milyon 63 bin;
çırak da 1.095. Yani belki size de geliyordur. Bu konularda, hatta bizim çok sıkı denetim ve çok sıkı teftiĢ yaptığımızdan da Ģikâyet
edenler var. Böyle bir…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Denetim ayrı da, iĢte üstüne gitmek ayrı da… Yazınca sıkıntı oluyor.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 2015 yılında iĢin yürütümü yönünden
gerçekleĢtirilen programlı teftiĢ sonuçları aĢağıdaki gibidir. Bütün bu da ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığımızın. Buradaki 322 iĢ yerine
16.721.754 lira bir para cezası önerilmiĢ. ĠĢçilere yapılan ödemeler 155.704.754 lira, kamuya yaptırılan ödemeler ise 63.841.552. Yani
160 müfettiĢimizle teftiĢ yapılan iĢ yeri sayısı 1.477, ulaĢılan iĢçi sayısı 89.876.
Yine denetim faaliyetlerine göre -özellikle Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgili bu bilgiyi arz etmek istiyorum- denetlenen iĢ yeri
sayısı yaklaĢık 2014‟ te yaklaĢık 4.477 iken 2015‟te 8.976. Yani 2015‟ te biraz daha bu sayı artmıĢ. Tespit edilen kaçak iĢ yeri sayısı 345
iken 2015‟ te 723. Yani buradan Ģu anlaĢılıyor ki ne kadar teftiĢ o kadar tespit. Hatta son katıldığım toplantıda Ġsrailliler yeni modelleri
için böyle bir Ģey önerdiklerini, yani teftiĢ ve müfettiĢ sayısının fazlalaĢtırılarak ancak bu konuda kayıt dıĢının azaltılabileceği
konusunda bir iddiaları dile geldi ve bu konuda incelenmiĢ iĢ kazası ve meslek hastalığı vaka sayısı 2015‟ te 7.039. Bu sadece 2014‟ te
2.826. Ve yine tespit edilen prim matrah tutarı 64 milyon 758 binken 2015‟te 79 milyon 585 bin.
Yine Suriyelilere yönelik ĠġKUR neler yapacak, biz neler yapacağız ve bu kanun nasıl olacak? Tabii Ģunu baĢta ifade ettim.
Yani özellikle bu geçici korumaya yönelik olanlara çıkan bir genelge, yönetmelik ama burada Ģunu ifade etmeliyim ki özellikle bu
konuda hiçbir Ģekilde ÇalıĢma Bakanlığının herhangi bir müsaadesi olmadan çalıĢmak mümkün değildir.
Özellikle bunu iki üç kategoriye ayırdık. Birincisi Ģu: Eğer bu Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıĢabilecek ve elindeki
belgeler yetkinse bunu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığıyla beraber, eğer YÖK‟ le ilgili böyle bir durum
söz konusuysa Yükseköğretim Kuruluyla beraber, eğer Sağlık Bakanlığında çalıĢabilme kabiliyetine sahipse ve elindeki belgeler buna
yetkinlik imkânı tanıyorsa Sağlık Bakanlığıyla beraber.
Ve yine bir kısıt daha var: Ancak Suriyeli kardeĢlerimiz ikamet ettikleri illerde çalıĢabilme kabiliyetine sahipler, ÇalıĢma
Bakanlığı izin verdiği sürece.
Ve yine baĢka bir konu daha var. Yine o iĢ yerinin çalıĢma kapasitesinin, yani oradaki çalıĢan sayısının ancak yüzde 10‟ u kadar.
ġimdi, bu kısıtlar gelerek böyle bir değerlendirme yapabilme kanaatine sahibiz ama Ģunu ifade etmek istiyorum: Sadece çalıĢma
değil, Suriyeli kardeĢlerimiz bizim 4/B diye tarif ettiğimiz kendi iĢlerini kurabilme kabiliyetine de sahip olabilecekler. Bu konuda
kendilerine… Çünkü takdir edersiniz oradan sermayeleriyle kalkıp gelenler, orada belli bir hayat standardının, yaĢamın ötesinde buraya
kalkıp gelenler… Ve burada da yine kaçak çalıĢmayı engelleyebilecek, kayıt dıĢını engelleyebilecek ve bu konuda özellikle çocuk iĢçi
istismarını engelleyebilecek adımları attığımızı söyleyebiliriz. Yani bu yönetmelikle birlikte hem bir taraftan var olan bir durumu kayıt
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altına almaya hem bir taraftan da belki de Türkiye için ve belki de dünya için en önemli mesele olan çocuk iĢçiliği, çocuk istismarına
karĢı bir tedbir almaya ama buradaki iĢ dengesini bozmamaya da özen gösterdik.
Yine özellikle büyük iĢletmelerin bu konularda -muhakkak sizlere de ulaĢmıĢlardır- bunları çalıĢtırma hususunda talepleri vardı.
Örneğin Gaziantep‟ te bir sanayi sitesinde, V. Organize Sanayi Sitesinde, maalesef, Türk soylu iĢçiler orada çok çalıĢmak istemiyorlar,
bazen uzaklıkları sebebiyle, bazen baĢka sebeplerle. Orada genellikle bunların nerede toplandığı, nerede çalıĢtığı esas itibarıyla bellidir.
Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu da iĢ çalıĢma müfettiĢleri de çok net bir Ģekilde genel bir bilgi sahibidir. Bunun için bu konuda
atacağımız adımlar planlanmıĢtır. ġu anda bütün sistem de açılmıĢtır. Sadece diğer yabancı çalıĢanlar nasıl müracaat edebiliyorsa
ÇalıĢma Bakanlığına -bilgisayar üzerinden kendi geçici koruma kimlik belgelerinin Ģeyini belirtmek suretiyle- biz, ĠçiĢleri Bakanlığıyla
entegre olarak bunu sağlayabilme fırsatına ve Ģansına sahibiz. ġu anda çok büyük bürokratik bir mekanizma yok, yoracak bir
mekanizma yok. Hatta baĢvurdukları iĢ yeri bile bunu yapabilme Ģansına sahip. Yani bu arada ÇalıĢma Genel Müdürlüğümüzün ortaya
koyduğu sistem hem kendi Ġnternet sitemizde hem de bağlı süreçlerde aynı Ģekilde devam etmektedir.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Tarım iĢçiliği açısından farklı bir düzenleme var herhâlde…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Tarım iĢçiliği konusunda farklı bir
standardizasyon var. Çok teĢekkür ediyorum.
Standardizasyon Ģu: Bir, onlarda yüzde 10 kesinlik yok. Onlarda ikamete bağlılık kesinlikle yok. Yani orada daha bir
serbestiyet… Hem tarım iĢçiliği hem de bu hayvancılıkla ilgilenenler. Çünkü -siz de takip ediyorsunuzdur çok doğal olarak- çobanlık
konusunda da Suriye‟ den gelen kardeĢlerimize yönelik hem Afganlara hem de onlara yönelik bir talep var. Ve bu talep de sürekli
yükselen bir talep olarak ortada durmaktadır.
Çok yakın bir zamanda açıldı yani böyle üç dört gündür bu sistem açık hâlde. Ama bundan sonra çok doğaldır ki bizlerin
teftiĢleriyle beraber de nasıl Türk soylu çalıĢanlara bir teftiĢ yapabilme imkânına sahipsek Suriyeli kardeĢlerimize de aynı Ģekilde bunu
yapabilme Ģansına sahibiz.
Burada, ĠġKUR da bunlara, hem iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmeti verilmesi hem mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi hem
iĢbaĢı eğitim programı hem giriĢimcilik eğitim programı hem de iĢe yerleĢtirme konusundaki adımları atmakta gerekli hazırlıklarını
ortaya koymaktadır.
Yine, Sayın Mehmet Günal‟ ın bir sorusu daha vardı, sürekli hanehalkı iĢ gücü anketleri sonuçlarına yüzde 10,5; 2002 yılındaki
iĢsizlik oranı yüzde 10,3; 2002 yılına kıyasla ülkemizdeki iĢ gücü yüzde 38,3 artarken istihdam yüzde 36,8 artmıĢtır. Ve yine iĢ gücüne
dayalı olan herkes istihdam edilmediği için, ne yazık ki, iĢsizlik oranı 2002 yılındaki oranların altına inmemiĢ gibi gözükmektedir.
Ancak daha önce de belirtildiği gibi sadece oranlara bakılarak yapılan bu değerlendirmeler de elbette ki 2002 yılına kıyasla yaratılan
yaklaĢık ilave 7,5 milyon istihdam söz konusudur diye bir değerlendirme ortaya konulmuĢtur.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım, sendikalarla ilgili bize bir Ģey var mı? Çünkü hepsi size geliyor. En azından
bakanlara o konuda…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Nasıl? Tam anlayamadım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sendikalarla ilgili baskılardan söz etmiĢtim. YandaĢ sendikalar…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sevgili Milletvekilim, demin bir rakam
verdim. Diyelim ki biz bu konuda bir taraf veya bir baskı ortaya koymuĢ olsak -örnek olarak söylüyorum- 2013 yılında 100 bin –ben
dün DĠSK‟ e giderken bu rakamı inceledim- bugün 144 bin. Yani Ģu doğrudur ki, tabii, iĢçi sendikalarındaki oran…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Memurlar ayrı.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Tabii, iĢçi sendikalarından bahsediyorum.
ĠĢçi sendikalarındaki oran, bu salonun içindeki herkes biliyor ki, bugün sendikal örgütlenme açısından bizim çalıĢma
hayatımızda bizi çok tatmin eden bir oran değildir. Ama yine hepimiz kabul ediyoruz ki bunda sendikaların payı var, bunda bel ki yeni
oluĢturduğumuz sistemin yaygınlaĢmasının payı var, belki bizim biraz daha fazla gönüllendirmemizin ortaya konulması lazım. Çünkü
örgütlü sendikacılık veya iĢ yerlerindeki örgütlülük sadece iĢ yerlerindeki çalıĢma nizamı açısından değil, çalıĢma hayatı açısından ve
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açısından da, bizim için de faydalı. Çünkü muhataplarınız belli, kurallarınız belli, oradaki
çalıĢma standartları belli. Elbette ki bunlar çok doğal ama Ģöyle bir gerçek de var yani bu iĢin felsefesine çok girmeyeceğim ama:
21‟ inci yüzyıl ve insan kaynakları yönetimiyle sendikal yönetim arasında birbirine rekabet oluĢturan bir durum da sadece Türkiye'nin
karĢı karĢıya kaldığı bir süreç değil, geliĢmiĢ ülkelerin de karĢı karĢıya kaldığı bir süreçtir.
Yine, Ģunu…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım, öyle bir geçiĢtirdiniz ki benim söylediğimin hiçbiri o zaman dikkate alınmadı.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok, alınmaz mı…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın örneği hatırlatayım, unuttunuz herhâlde.
Dava kazanmıĢ birim müdürü, kendinizin toplantı yapmadığı…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Mehmet Bey, Ģöyle söyleyeyim onu…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Oraya üç ay görevli… Bu bir zulüm yani.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ben bu konuyu bir tetkik edeceğim.
ÇalıĢma hayatı açısından bizim için de bir nakısadır bu. Böyle Ģeylerin tamamı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ġstediğimiz Ģu: Bakanlar Kurulunda en azından hani o olan yerlerde… Biz biliyoruz.
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ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Memnuniyetle. Doğru.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biraz daha sosyal barıĢ sağlayalım.
ġERAFETTĠN TURPCU (Zonguldak) – Sayın Bakanım, DĠSK örneği çok çok gerçekçi söylemiyorum. DĠSK‟ e giderken…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yine vereceğim. Ġlerde rakamlar var.
ġERAFETTĠN TURPCU (Zonguldak) – Hayır, dediniz ama… Ġzin verirseniz bir hatırlatma yapmak istiyorum.
DĠSK örneği yanlıĢ. Niçin yanlıĢ? Çünkü DĠSK özel sektörde örgütlenen bir sendika. Eğer örnek verecekseniz HAK-Ġġ‟ in
yükseliĢini örnek vermeniz lazım. Çünkü DĠSK‟ in içinde kamuda çalıĢan iĢçi yok. DĠSK özel sektörde. Oraya zaten müdahale
edemezsiniz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Doğru bir tespitti Sayın Bakanım.
(Oturum BaĢkanlığına Kâtip Üye Emine Nur Günay geçti)
BAġKAN – Sayın Bakanımız süresini kullansın isterseniz daha sonra sorular olursa tekrar, vakit kalırsa sorarız ya da yazılı
cevap verir.
Lütfen, buyurun Sayın Bakanım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bizim sizden beklentimiz ilgilenin onlarla Sayın Bakanım, yazık.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ġunu ifade etmek istiyorum: ĠĢsizlik
Sigortası Fonu‟ nun 2002 yılından bu yana 35,6 milyar TL gideri bulunmaktadır. Belirtildiği gibi 10,6 milyar TL‟ si iĢsizlik ödeneği
olarak ödenmiĢtir. Ancak bunun, diğer giderlerin iĢsizler için yapılmadığı anlamına gelmemektedir çok doğal olarak. Fon‟ dan
gerçekleĢtirilen tüm ödemeler 4447 sayılı Kanun kapsamında iĢsizliğin azaltılması, istihdamın korunması, istihdamın artırılması
amacıyla yine iĢsizler için kullanılmıĢtır.
Önümüzdeki sorularda buna ait cevaplar da var. Onları da hazırladık. Özellikle ĠĢsizlik Fonu‟ yla ilgili bu GAP‟ a harcanan
paranın nasıl, ne Ģekilde ve hangi saikle oluĢtuğu konusundaki değerlendirmeyi de bizatihi aktaracağım.
Yine, bunun dıĢında, Sayın Bülent KuĢoğlu‟ nun sosyal güvenlik reformu yapıldı, iyi gidiyor ama tek çatı, standart norm yani bu
konuda tam anlamıyla bir Ģey oluĢturulmadığı, bu konuda yeniden bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç var. Üç ayrı kültür bir araya
geldi ve burada uyuĢmazlık söz konusu diye bir değerlendirmesi söz konusu.
Bu değerlendirmeyle ilgili Ģunu ifade etmeliyim: Bizim 2015 yılında seçime giderken 2015 yılında reform ve eylem programını
hazırlarken gerek Sosyal Güvenlik Kurumuyla gerek genel sağlık sigortasıyla ilgili hem gözden geçirme hem de bu on yıllık sürecin
nasıl yürüdüğü, buradaki karĢı karĢıya kaldığımız yürütmedeki eksikliklerin neler olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumunda hangi
ihtiyaçların belirlendiği konusunda bir değerlendirmeyi yapma görevini Hükûmet sadece kendi üzerine aldı.
Burada, elbette ki, Ģunu ifade etmek gerekir: Biz Sosyal Güvenlik Kurumu süreci içerisinde gerek bu üç kurumun bilgi iĢlem
ağındaki entegrasyonundan tutun da buradaki sağlık hizmet sunumundaki memnuniyeti artırmaya kadar ve buradaki denetlemelerin
tamamına kadar neler yapabileceğimizi aynen sizin sorduğunuz mantık üzerinden gerçekleĢtirmeye çalıĢıyoruz. Yani bir planlama
yapıyoruz, önümüzdeki günler hem genel sağlık sigortasıyla ilgili çok önemli adımları yine milletimizle buluĢturmak için çaba sarf
ediyoruz… Çünkü orada da neler aksıyor, sistemde nelerle karĢı karĢıyayız, bütün bunları bir Ģekilde gözden geçiriyoruz ve bu gözden
geçirme sonucunda da bir sistem bir Ģekilde ulaĢtırmaya, oluĢturmaya çalıĢacağız.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakan, samimiyetle söylüyorum, gözden geçirme değil de sıfırdan, yeni baĢtan yeni bir
reforma ihtiyaç var.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ġöyle söyleyeyim: Biz bunu ikinci faz
olarak değerlendiriyoruz. Ġnanın Sosyal Güvenlik Kurumunda Ģu anda iğneden ipliğe… Çünkü hayat da akıĢkan, her gün yepyeni
ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bu yepyeni ihtiyaçların değerlendirilmesi konusunda biz de ciddi bir Ģekilde bir çalıĢma ortaya koyuyoruz.
Yine, burada, Sosyal Güvenlik Kurumundaki açıklarla ilgili bir değerlendirmeniz söz konusu oldu ve bu konuda 102 milyar 282
milyon liranın esas açık olduğunu, 11 milyar 309 milyon liranın…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Maliyeden alınan bütçe transferleri oldu.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bütçe transferi, doğru.
102 milyar 282 milyon olduğunu, 11 milyar 309 milyonluk gelir-gider dengesinin de aslında doğruyu yansıtmadığını
söylüyorsunuz. Ama bunu Ģöyle ortaya koyabiliriz: ġimdi, bir politika takip ediyorsunuz. Biz burada bu değerlendirmeyi yaparken çok
doğaldır ki Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi değerleri üzerinden yapıyoruz.
ġimdi, elbette ki açık finansmanını biz 11 milyar 309 milyon olarak ortaya koyuyoruz. Yani biz hiçbir teĢvik ortaya koymasak…
Ki, teĢvik bizim politikamız değil yani Sosyal Güvenlik Kurumunu salt olarak düĢünürsek teĢvik bizim politikamız değil. Evet, orası
kendi adına böyle bir transferi bir bütçelemede değerlendirebilir, bu makuldür de ama burada Sosyal Güvenlik Kurumunun
performansına baktığımızda bu performansta, bir taraftan niçin devlet katkısı aldığımız –onu biraz sonra izah edeceğim- niçin ek
ödemelerin yapıldığı, niçin faturalı ödemelerin yapıldığı, niçin teĢviklerin oluĢturulduğu ve niçin ödeme gücü olmayanların GSS primi
konusunda… Biz, burada, salt Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider dengesi arasındaki makası ifade ediyoruz. Bu, 11.309. Ama
biz hem iĢletmelerin teĢvik desteklenmesi… ġimdi, biraz daha, iĢte 10 kiĢi çalıĢanın altındakilere de yüzde 6 teĢvik primi daha getirdik.
Mesela, o da hazinenin katkısına bir Ģekilde ihtiyaç duyan bir süreçtir. Ama bu bizim bir kararımız ve bizim Sosyal Güvenlik
Kurumunun bir politikası olarak değil, bu istihdamı destekleyen, ülke ekonomisinin daha iyi hareket etme kabiliyetini ortaya koyan bir
politikadır. ĠĢte, eksi 44.370 milyon açık finansmanı, tüm geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi, SGK‟ nın da tahsil ettiği prim gelirlerinin ¼‟ü

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 80

kadar devletten sisteme katkı sağlanması, 22.678. Bunlar teĢvikler. BaĢta 5 puan indirim –biraz önce söylediğim gibi- olmak üzere
istihdam artıĢı ve kayıt dıĢılığı teĢvik için ödenen eksi 8.850-1 milyon ödeme gücü olmayan Genel Sağlık Sigortası ödemeleri. Bunu
böyle değerlendirmek lazım gelebilir.
ERHAN USTA (Samsun) – O zaman onu 2002‟ yle mukayese etmeyeceksiniz Sayın Bakanım. Yani haksızlık etmeyin. ġimdi,
biz burada kurum performansından ziyade sistemi konuĢmamız lazım. Biz o ayrımların hepsini…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, bakın, Sayın Bakanım, bu 2016 bütçe gerekçesi…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Burada haklısınız Sayın KuĢoğlu. Haklı
olduğunuz Maliye Bakanlığının bize 102 milyarlık bir transfer yaptığı ama bizim sosyal güvenlik açığımız 102 milyar değil. Bunu
hepimiz biliyoruz. Bizim kendi iĢlemlerimizden kaynaklanan yani…
ERHAN USTA (Samsun) – 10 milyar…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bakın, bunu gelir ve gider olarak
dengelersek bu gelir giderdeki toplam rakam orada belli. Ama Hükûmetin uyguladığı politikalar ve biraz önce bahsettiğim sebeplerle
birlikte, teĢvikler, indirimler, Genel Sağlık Sigortasıyla karĢı karĢıya kaldığımız… Elbette ki bunlar da bizim sorumluluğumuz
içerisindedir ama SGK performansı 11.309 olarak nitelenebilecek bir performans olarak ortaya çıkar. Ama sizin dediğiniz, Maliyenin
veya hazinenin buraya bütçe transferi bütün bunlardan sonra -bir politika- Maliye elde ettiği vergi gelirlerini elbette ki bir yerde
kullanacak, bunları sosyal harcamalarında kullanabilme hakkına sahip. Bunları aile politikaları içerisinde de yapabilir.
ERHAN USTA (Samsun) – O zaman niye böyle grafik yapıyorsunuz Sayın Bakan? Bakın, söylediğiniz iĢte bu grafiğin
geçersizliğini ifade ediyor. Ama onu söylerseniz tamam.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sayın Usta, o grafikte de haklısınız.
ERHAN USTA (Samsun) – Hah, böyle derseniz, tamam.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yani ona ait bir haklılığınız vardır. Bizim
oradaki haksızlığımız Ģudur: Biz onun altına çok net bir Ģekilde oradaki serinin değiĢtiği yılı yazmalıydık.
ERHAN USTA (Samsun) – Seriyi düzeltmeliydiniz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yani seriyi düzeltmeliydik, bu da doğru.
ġimdi, bu, dönem dönem, siz de biliyorsunuz bu meseleleri çok iyi, enflasyon sepetlerinde de yaĢanabilir. Ama neticede
enflasyon sepeti de enflasyon olarak vurur gider. Yani “ Bu enflasyon sepetinde bu vardı, Ģu vardı.” diye bir tartıĢma yok. Ama onun
altına…
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, hayır, o değil…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Orada haklısınız. Onun altına bu kesinlikle
bir not olarak düĢülmeliydi.
ERHAN USTA (Samsun) – O yetmez…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ben ona herhangi bir Ģey söyleyebilecek
durumda değilim yani haklısınız.
Burada özellikle Hattat Enerjiyle ilgili bir değerlendirmesi oldu Sayın KuĢoğlu‟ nun. Burada Ģunu söylemeliyim…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Hema DiĢli…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Hema DiĢli, evet.
Hema DiĢliyle ilgiliyken ben geçen gün de görüĢtüm, Bakanlığa da bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, takip edilmesi,
benim de onları takip edeceğimi, sadece Bakanlığımıza değil kendilerine de söyledim. Yani bunu birlikte takip edelim çünkü belki de
bu konuĢmanın sonunda söyleyeceğim meselelerden birisinin karĢılığıdır bu. Onların aradıkları çalıĢtıklarının karĢılığını istiyorlar ama
iĢ yeri de çalıĢtıklarının karĢılığını onlara veremeyeceğini sürekli olarak söylemeye çalıĢıyor. Birebir görüĢmelerde haklı olduklarını
ifade ediyorlarmıĢ ama diğer görüĢmelerde “ Kusura bakmayın, bizim böyle ödeyecek bir noktamız yoktur.” Belki de bu bizim Ģu
andaki sistemsel sorunlarımızdan birisi olarak net bir Ģekilde ortada duruyor ama bizatihi ben bakan olarak bu meselenin takipçisi
olacağımı burada ifade etmek istiyorum. Çünkü orada bir alın teri var ve alın terinden daha önemli bir Ģey var burada kıymetli
milletvekillerimiz: Orada psikolojik bir yıldırma da söz konusu. Yani o insanlar aileleriyle, çevreleriyle, kendileriyle beraber maalesef
bu konuda büyük bir mağduriyet yaĢıyorlar ve psikolojik olarak çöküntü içerisindeler. Bunu bizim sosyal hukuk devleti koĢulları
içerisinde gerçekleĢtirmemiz lazım geldiğini düĢünüyoruz.
ġunu ifade etmek istiyorum: Özellikle ĠĢ Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü. Bu birtakım Ģeyler var SayıĢtayın tespit ettiği ve
bizi tekit ettiği yani birtakım hesaplamalarla ilgili. Bunların birçoğunun kapatıldığını söylemeliyim. Bunlar hesap değiĢikli klerinden
kaynaklanan, kötü niyetli olmayan, içinde usulsüzlük olmayan ama yapılmaması gereken süreçler vardı. Bunların kimisi hazineye
kimisi kendi sahasıyla ilgili Merkez Bankasına -yani kullanmak için Merkez Bankasına- kimisi ise bizim kendi bütçemize aynen
SayıĢtayın söylediği gibi aktarılmıĢtır. Burada sadece hesap sisteminden kaynaklanan, hesap iĢletiminden kaynaklanan bir farklılaĢma
söz konusu oldu. Bir ay sonra da, örneğin, ĠĢ Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünün döner sermaye iĢletmesi adına 19‟uncu Dünya ĠĢ
Sağlığı Güvenlik Kongresi için, 7‟ nci Uluslararası ĠĢ Sağlığı Güvenlik Kongresi için geçici açılan hesaplar kapatıldı, bir AB projesi için
açılan hesap proje bitirildiği için kapatıldı, kalan para da hazineye aktarıldı. Peki, o hesapta iĢletilmesi doğru muymuĢ? O da doğru
değilmiĢ. Ama yani burada hesaplar içerisinde bir eksiklik, aksaklık veya bir usulsüzlük tespit edilmedi. Hesabın orada kullanılması çok
doğal olarak doğru olmadı ve bunlar da hazineye kalan para olarak aktarılmıĢ durumdadır.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 81

Yine, Ekonomik ve Sosyal Konseyle ilgili bir değerlendirme var. Biz bunu geçen gün Bakanlar Kurulumuzda da konuĢtuk.
Ekonomik ve Sosyal Konsey inĢallah en yakın zamanda tekrar toplanacak ve bir araya gelecektir. Bu tip istiĢare kurullarımızın
tamamını çalıĢtırıyoruz. Bugün sabah da yine YOĠKK‟ le, tüm sivil toplum örgütleriyle birlikteydik ve tüm sivil toplum örgütlerimizi bu
konuda bir araya getiren bir anlayıĢı ortaya koyduk. Bizim de ihtiyacımız var, Ģunu ifade etmek istiyorum yani çünkü artık piyasa, saha,
sürekli takip etmeyi gerektiren, sürekli oradaki refleksleri bir Ģekilde almayı gerektiren ve ona karĢı tedbir üretmeyi gerektiren ve bu
rekabeti ancak bu Ģekilde ayakta tutmayı gerektiren bir süreç izlemektedir. Bu refleksleri sürekli olarak takip etmeliyiz. Burada baĢka
bir Ģey oluyor. Bunları özellikle bugün YOĠKK‟ te sabahleyin konuĢulduğu için söylemeliyim yani sadece biz eleĢtirmiyoruz, biz bu
sefer özel sektörü de eleĢtiriyoruz çünkü karĢılıklı refleksleĢmeler olmuyor. Yani onlar da bu sefer hazırlıklarını yapamıyorlar, biz
hazırlıklarımızı yapamıyoruz ama özellikle Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması, hem bizim açımızdan hem de kendi özel
sektörümüz açısından ve Türkiye'nin çalıĢma hayatı açısından ve ekonomisi açısından büyük önem taĢımaktadır. ġimdilik bu kadar
bir…
Sayın Faruk Çaturoğlu… Burada mı Faruk Bey? “ Özel sağlık kuruluĢlarının faaliyetlerinin denenmesi, maden Ģehitleri, acil iĢçi
ihtiyacının ancak bundan karĢılanabileceği, emeklilikte yaĢa takılanlar, sağlık primleri, emeklilik primleri, esnaf doğum borçlanması 2
çocuk için vardı, Ģimdi nedir?” diyor. “ Kamu personeli reformu yapmak lazım.” diyor.
Özellikle özel hastanelerde denetimlerimizi gerçekleĢtiriyoruz. Bir, bu sözleĢmeye uyup uymadığını bir Ģekilde ortaya
koyuyorduk ama Ģimdi belki gözünüzden kaçmıĢ olabilir. Musa Çam‟ ın da sorduğu soruya bunun içinde cevap vermek istiyorum.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelerin sözleĢmesi usul ve esaslarını yönetmelikle belirleyeceğiz, yönetmelik hazırlanıyor.
Yani bir yönetmelik ortaya koyacağız, özel hastanelerin de elini güçlendirecek ama kamunun da elini güçlendirecek. Yani Ģu anda
kamu burada savunmasız.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yönetmelik çıkıncaya kadar kapsam dıĢına alınmasaydı, mağdur edilmeseydi.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYM AN SOYLU (Trabzon) – Onu da söyleyeceğim.
Kamu burada savunmasız. Yani muhakkak özel hastanelerin de savunmasız olduğu alanlar vardır. Tüm bunları kendileriyle
karĢılıklı olarak… Ben geldiğimden beri bir-iki kere görüĢtüm ve onlara da Ģunu söyledim: Hiç merak etmeyin, bu yönetmeliğin
hazırlanmasında da, bir noktaya gelmesinde de nasıl biz bir tarafsak, nasıl bir taraf olarak ortaya kendimizi koyuyorsak sizlerle beraber
de bunu tartıĢacağız ama burada kamuyu koruma adına, oradaki hizmet alanını koruma adına da, özellikle hizmet memnuniyetini
artırmak adına da biz elimizden geleni yapacağız. Zannediyorum ki burada istenen de bu hizmet kalitesinin sürekli artmasını
sağlayabilecek bir hizmet sunumunun oluĢmasıdır, bizim görevimiz de odur ve bunu bundan sonra daha büyük bir titizlikle yapacağız.
Sizin sorduğunuz soruya geldiğimde de biz 31/12‟ ye kadar süre verdik, “ SözleĢmelerinizi gelin, yenileyin.” diye. Burada
birtakım hastaneler sözleĢmelerini gelip yenilemediler, bunu çok net söyleyeyim. Bir kısmının yenilememesi de… Çünkü biz onların
bir kısmıyla hakikaten ciddi bir Ģekilde, uzun zamandan beri uğraĢıyoruz. Çünkü gelen faturaları inceliyoruz biz, bu faturalarda
özellikle Bakanlığımıza karĢı yapılan haksızlıkları görüyoruz, buna karĢı uyarıyoruz, mücadele ediyoruz ama maalesef, hukuktan hep
geri dönüyoruz. Yani burada elimizin çok güçlü olmadığını söylemeliyim. Bizim yaptığımız bu incelemeler, bizim yaptığımız bu
değerlendirmeler sadece kendi Bakanlığımız adına değil, primini ödeyen her vatandaĢımız adına çünkü primini ödeyen
vatandaĢımızdan bu parayı kesiyoruz ve bunu bir sağlık harcaması olarak nitelendiriyoruz.
Biz burada kör kuruĢun hesabını yapmakla mükellefiz. Yani öyle iĢlerle karĢılaĢıyoruz ki… Bugün gazetede var, Sosyal
Güvenlik Kurumu BaĢkanımızın babasını sahte bir Ģekilde hastaneye yatırıp ondan para temin etmeye çalıĢan bir anlayıĢla karĢı
karĢıyayız. El tarama cihazlarını engellemeye çalıĢıyoruz. Ġnanınız ki, birçok meseleyle ciddi bir Ģekilde uğraĢıyoruz ve burada bunun,
özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun finansmanı açısından da çok büyük bir önem taĢıdığını, yani buradaki giderlerin düĢürülmesinin
önem taĢıdığını da biliyor ama bu konuda yapacağımız bu Ģeye kadar bu arkadaĢlarımızın da hastanelerinin bir Ģekilde buna ait bu
sözleĢmeleri imzalamamasından kaynaklanan bu üç aylık süreç içerisindeki durumu gözetmek istiyoruz.
Ve yine, ödeme usul ve esaslarında müfettiĢlere bloke etme yetkisi koyuyoruz, bunları vermeye çalıĢıyoruz. Yine, 2016 yılı
teftiĢlerinde, ifade etmeliyim ki, hastanelere öncelik verildi ve yine, usulsüzlük yapan hastanelerde de sözleĢme feshine elbette ki
gidileceğini ifade etmek istiyorum.
Kamu personel reformuyla ilgili bir soru geldi. Tabii, kamu personel reformuyla ilgili Ģunu ifade etmek istiyorum: Kamu
personel reformunun yapılmasını herkes söylüyor ama kıstaslar ortaya konulduğunda “ Aman güvenceden mahrum etmeyecek bir süreç
tanımlayalım.” diye muğlak bir kavram ortaya konuluyor. ġimdi, ben Ģunu elbette ki düĢünüyorum: Bir kere, “ performans” kavramına
karĢı olduğumu söylemeliyim. Biz insanı sadece ekonomik bir aktör olarak görmüyoruz, ben Ģahsen de görmüyorum. Ġnsanı sayılar
arasına sıkıĢtırmanın da doğru olduğunu düĢünmüyorum. Yani biz üretimi artıralım, artırmak için de veya devletteki memnuniyeti
artıralım, oradaki devlet personelinde çalıĢan insanlara da buna ait bir kıstas ortaya koyalım; böyle bir Ģey değil. Ġnsan bilgisayar
değildir. Bunu verimlilik, bunu etkinlik ve bunu insanilik esasları içerisine koymanın da lazım geldiğini düĢünüyoruz.
ġu anda birçok problemle ve sorunla karĢı karĢıyayız. Hepimiz biliyoruz ki bugüne kadar neredeyse yamalı bohça hâline gelen
ama yıllardan beri de değiĢtirilmeyen bir kamu personel rejiminin sıkıntısı var. Bunu hep beraber oturacağız, hep beraber konuĢacağız
ve buradaki temel amaç, biz insanlarımıza iĢ bulmak için çaba sarf ediyoruz. Niye 30 bin öğretmen görevlendirelim? Niye bunun için
bir çaba ortaya koyabilelim? Ama bu problemlerin ortadan kalkmasını temin etmek… Kafamızdaki devlet memuru imajının çalıĢan
devlet memuruyla da örtüĢmediğini biliyoruz. Bu doğru bir Ģey değil. Bu açıktan istifade edenler, maalesef, çalıĢan, gayret gösteren…
Ben bakan olalı iki buçuk ay oldu galiba. Yani buradaki arkadaĢlarımın birçoğuyla beraber gece iki buçuğa kadar, üçe kadar
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çalıĢıyorum ama dıĢarı çıktığımızda böyle bir devlet memuru imajı yok, böyle bir siyasetçi imajı olmadığı gibi. Böyle bir devlet
memuru imajı yok, bu hem onlara haksızlık hem de esas itibarıyla kamu personel sistemine bir haksızlık. Onun için, bunu hep beraber
düzeltebilecek bir anlayıĢı ortaya koymalıyız. Dünyadaki uygulamaları, bu defalarca konuĢuldu, bunun zor bir iĢ olduğunu da biliyoruz,
bu da çok net ama bilmenizi istiyorum ki bir taraftan sendikalılık, burada çok önemli bir sayıya geldi, bu bir kazanım; bir taraftan iĢ
hukuku, iĢ kanunları, Devlet Personel Kanunu, bunlar bir kazanım. Bütün bunların hepsini ortaya koyup burada insanların da
endiĢelenmeyeceği bir anlayıĢı gerçekleĢtirmekle mükellef olduğumuzu düĢünüyoruz, böyle bir düĢüncemiz var ama bu konuda… Bu
bizim Eylem Planı‟ mız içerisindedir ama Ģu anda “ Kapağını açtınız mı?” derseniz, sadece kendi içimizde “ Birçok kurumda en doğrusu
nasıl olabilir?” diye bir tartıĢma yürütüyoruz ve bugüne kadar yapılan bütün çalıĢmaları alıyoruz. Dünyada nasıldır? Türkiye‟ de
nasıldır? Nasıl olmalı? Mevcut anayasal sistem içinde nasıl olmalı? Anayasa değiĢirse nasıl olmalı? Bunların hepsinin bir süreç
olduğunu da bilmenizi istiyorum.
Doğum borçlanmasıyla ilgili, sigortalılıktan sonra yapılan 3 doğum için, her doğumda iki yıl yapılabilmekte. Çıraklık ve
stajyerlik nedeniyle yapılan tesciller, baĢlangıçlar doğum borçlanması için geçerli sayılmaktadır. Doğum borçlanması sigortalılık
baĢlangıç tarihini geriye götürmez, dolayısıyla emeklilik yaĢını geriye çekmez. Aksi takdirde aktüeryal denge de çok doğal olarak altüst
olur.
ġimdi, Ģunu söyleyeyim, erken emeklilikle ilgili bir soru var: Yani biz bir reform ortaya koyduk. Bu reformun tartıĢmasız ki
burada herkes gerekliliği üzerinde hemfikir. Çünkü eğer biz sosyal güvenlik sisteminde bugün vatandaĢımıza oluĢturduğumuz bu
konfordan geriye düĢersek, bu bizim toplumsal sorun olarak karĢımıza çıkacaktır. Onun için, biz, biraz önce de bahsettiğim, sosyal
güvenlik sistemindeki gelir-gider dengesini en iyi Ģekilde oluĢturmalıyız ve buradan biz vazgeçmemeliyiz. Bu konforu sürekli
artırmalıyız, mümkün olduğu ölçüler içerisinde; bu konforu eksiltecek kaçakları ortadan kaldırmalıyız ama Ģunu söyleyeyim: Erken
emekliliği de kabul etmemeliyiz. Biz bunun maliyetini ödedik, ödüyoruz; hep beraber ödedik, ödüyoruz. Ve özellikle milletvekilleri
bunun çok haksız saldırıyla karĢı karĢıya defalarca kalmıĢtır. Biz de bir meslek grubuyuz, haksız bir Ģekilde bunun saldırılarıyla da karĢı
karĢıya kaldık ama Ģunu ifade etmek istiyorum: Bazen bu konuda kendi aramızda, kısık sesle bile kendi meslek grubumuz için
konuĢamıyoruz.
Bizim yapmamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi… ġimdi, dünya neyi tartıĢıyor? Dünya 55 yaĢ üstü çalıĢma
hayatındaki aktivasyonu tartıĢıyor, yani 55 yaĢ üzerindekilerin çalıĢma hayatında daha fazla kalmasını tartıĢıyor. Dünya 15-25‟i
tartıĢıyor, yani ne okuyan ne de çalıĢan, arada kalanların becerilerinin geliĢtirilebilmesini tartıĢıyor ve yine, ifade etmek istiyorum, akıl
sağlığı bozuk olanların çalıĢma hayatına nasıl kazandırılabileceğini tartıĢıyor. Ve yine, dünya, ifade etmek isterim ki, bütün bunlarla
birlikte hem kadınların hem gençlerin hem en temel problemleri olarak karĢısında duran uzun süreli iĢsizlerin nasıl, iĢ hayatına hangi
araçlarla beraber katılabileceğini tartıĢıyor. Bunların hepsi istihdamı artırmaya, kayıt dıĢını azaltmaya yönelik bir anlayıĢın kendisidir.
Biz bir taraftan ĠġKUR ve istihdam politikalarıyla beraber… Onun için konuĢmamın bir tarafında Ģunu ifade etmeye çalıĢtım:
Dünya eski dünya değil, yani insanlar evlerinden çalıĢıyorlar. KonuĢmamın sonunda söyleyeceğim ama yani esnek çalıĢmayla
getirdiğimiz bütün her Ģeyin tamamı biliniz ki kayıt dıĢında bugün var. Yani insanlar eğer iki aylık bir sipariĢ almıĢlarsa ve bu sipariĢi
yetiĢtirmek istiyorlarsa kayıt dıĢına müracaat ediyorlar. Mevsimlik tarım iĢçileri kayıt dıĢında var, bunu hepimiz biliyoruz.
Çocuklarımız yazın üç ay çalıĢıyorlar -siz de çalıĢtınız, biz de çalıĢtık- kayıt dıĢında var. Sonra otuz yıl sonra diyoruz ki: “ Bir
çalıĢmıĢlığımız vardı, acaba buradan bir sigortamız var mı, emekli olalım.” Kadın da arıyor, genç de arıyor, adam da arıyor, herkes
arıyor, “ Ben burada çalıĢmıĢtım.” Veya on yıl sonra, beĢ yıl sonra, altı yıl sonra herhangi bir iĢ yerine “ Ben çalıĢmıĢtım, sen beni
sigorta yapmadın.” diye hukuki bir müracaatla karĢı karĢıya kalıyoruz.
Bunlar bizim sorunlarımız. Bunları dünya nasıl çözüyorsa biz de aynı Ģekilde çözebilme konusunda onların tecrübelerinden
istifade ederek ortaya koymalıyız. Bu, sosyal güvenlik sistemindeki mali disiplin, ifade etmeliyi m ki Maliyenin yıllardan beri
Türkiye‟ ye anlatmaya çalıĢtığı mali disiplinden daha önemlidir. Eğer biz burayı tutamazsak, biz buradaki gelir-gider dengesini iyi hesap
edemezsek buradaki maliyet ciddi bir Ģekilde Türkiye ekonomisinin yarına ait hesaplamalarını altüst edecektir. Bu çok net ve ortadadır
ve Ģunu tekrar…
Yalçın Bey‟ in soruları vardı, aslında SayıĢtay Raporu‟ yla ilgiliydi soruları. Bu bahsettiğim çerçevede buna cevap vermiĢ oldum
ama Yalçın Bey‟ e de bu soruların tamamını yazılı olarak “ Hangi alanda neler yapıldı, neler gerçekleĢtirildi ve nasıl sağlandı?” Evet,
burada bir hesap iĢletim hatası oluĢmuĢ. Bu hesap iĢletim hatası yüzünden yapılanlar var ama burada –tekraren söylüyorum- kamunun
en ufak bir zararı söz konusu değildir. Önemli olan kamu zararıdır. Ama o yapılmalı mıydı? Hayır, yapılmamalıydı ve bu konuda
SayıĢtayın yapmıĢ olduğu denetime de bir Ģekilde uyulduğunu ifade etmek istiyorum.
Yine, bunun yanı sıra, “ Özellikle iĢ teftiĢlerinde ne kadar engelli buldunuz, çalıĢtırmayan yer buldunuz?” diye bir soru var.
YaklaĢık 233 iĢ yerine 23 milyon 52 bin 460 TL, engelli çalıĢtırmadığı için idari para cezası 2005-2015 arasında verilmiĢtir.
Ve yine, “ Engelli memur açığı neden giderilememektedir?” Bu da önemli bir sorun. Hakikaten biz her yıl ortal ama 5-6 bin,
kamuya bir engelli memur alıyoruz. 2002 yılında 5.777‟ den 2015 yılında 43 bine çıkardık. ġu anda yaklaĢık 19 bin kadro açığı var yani
kadro açığının ne kadar olduğu da müteaddit sefer gelen sorularda oluĢtu. Bu açığın yüzde 70‟ e yakını Millî Eğitim öğretmen
kadrolarından, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında din görevlisi kadrolarından ve Sağlık Bakanlığında doktor, hemĢire ve diğer sağlık
personeli kadrolarından. Onları da mümkün olduğu ölçüler içerisinde karĢılamaya çalıĢacağımızı ifade etmek istiyorum.
Ve yine, bunun yanı sıra, Sayın Bekaroğlu‟ nun sorduğu -siyasi değerlendirmelerin dıĢında- iĢ sağlığı ve güvenliği ve iĢ kazaları.
Yani, benim ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak belki de -ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığım ne kadar sürer bilmem
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ama- en zorlanacağım alan burasıdır. Ben her gün her iĢ kazasını takip ediyorum. Yani Ģurama oturuyor, Allah Ģahittir. Yani bunun
nasıl önlenmesi lazım geldiğini, hangi eve hangi sıkıntıyı verdiğini bir Ģekilde, bir insan olarak düĢünüyorum. Yani bu, son derece,
hepimizi ilgilendirir, bütün Türkiye‟ yi ilgilendirir ama bir kültür olarak da hepimizin alıĢması gereken bir meseledir.
Ben geçen gün, Trabzon‟ da yapılan sendika binasını ziyarete gittim, daha açılmadı. Baktım ki katlar arasında tel örgü
gerilmemiĢ. Ya, ben de iĢ sağlığı güvenliği uzmanı değilim ama gördüğüm tedbirlerden bir tanesidir bu. Yani, siz iĢ yerini
kapatıyorsunuz, Sosyal Güvenlik iĢ müfettiĢliği olarak veya Sosyal Güvenlik Kurumundaki arkadaĢlar olarak kapatıyorsunuz, mühür
vuruyorsunuz, “ Burada çalıĢmayın.” diyorsunuz. O kaçak çalıĢıyor. Zonguldak‟ ta Gelik‟ te meydana gelen kazada burayı
kapatıyorsunuz, birçoğunu patlatıyorsunuz, birçoğunu mühürlüyorsunuz. Oraya kaçak giriyor, orada kaçak çalıĢıyor. ġimdi, hepimizin
burada yeni bir bakıĢ açısına daha ihtiyacı olduğu açıktır. Esenyurt‟ taki kazadan sonra ben bunu basın açıklamalarında da mümkün
olduğunca, daha doğrusu konuĢmalarımda da dile getirdim. Yani, tamam, mülki idare bunu kapatsın ama her Ģeyin baĢına bir tane polis
dikecek hâli yok. Kapatıyor. Yirmi dört saat orada kendi görevlisini de tutacak hâli yok. Öyle bir görevli sayımız da yok zaten.
Buna bambaĢka bir yaklaĢımı ortaya getirebilecek bir süreci iĢletmek durumundayız. Bu hepimizin sorunudur ama bu konuda ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği Yasası bizim elimizi ciddi bir Ģekilde güçlendirmektedir. Bu konuda özellikle ortak sağlık merkezleri konusundaki
aktivasyon elimizi ciddi Ģekilde güçlendirmektedir. Bu konuda oluĢan kültür, yani oluĢmaya çalıĢan kültür elimizi güçlendirmektedir.
Bazen hızlı iĢ yapma, hızlı sonuç alma alıĢkanlıkları iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almamızı engellemektedir. Bu konudaki
en büyük sıkındı da inĢaatlarda. Yani yukarıdan aĢağı bir baktım, hangi iĢ kollarında daha fazla bu iĢle karĢı karĢıya kalıyoruz diye, en
fazlası inĢaatlardadır ama bu, bizim, özellikle Hükûmet olarak sorumluluğumuzdur, bir kere, devlet olarak sorumluluğumuzdur. Yani,
bu benim ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alanındaki üzerinde en çok ihtimamla durduğum, ne ortaya çıkıyor ise hemen üzerine
gitmeye çalıĢtığımız, neden kaynaklandığını… Çünkü bu örneklerden biz tecrübe elde edeceğiz ve niye böyle bir Ģey meydana geliyor,
hangi yerde aksaklık ve eksiklik var ve nereden kaynaklanıyor bu, buna ait tedbirleri alıp en minimum düzeye düĢürme konusunda bir
Ģekilde… Bu da maalesef kapitalist sistemin getirdiği, böyle, güvenliksiz, daha fazla kazanma hırsının oluĢturduğu bir sonuç olarak
ortada duruyor ama bizim devlet olarak görevimiz bu sonucu mümkünse sıfıra yaklaĢtırmaktır. ĠĢ kazalarıyla ilgili bizim alacağımız
güvenlik önlemlerinden kaynaklanan herhangi bir kiĢinin kendi hatasından kaynaklanabilir, onu da eğitmek bizim görevimizdir, o da
elbette ki… Onun için, güvenceli esneklikte bunu getirirken dahi en temel maddelerimizden bir tanesi buna iĢ sağlığı ve güvenliği
konusundaki oradaki bir tedbiri mümkün olduğunca oradaki iĢ sağlığı ve güvenliği temsilcisiyle beraber anlatabilmektir. Hem
sendikalara bunu bildirmek hem de oradaki iĢ sağlığı güvenliği temsilcisiyle bunu sağlayabilecek bir anlayıĢı ortaya getirebilmektir. Bu,
bizim en önemli Ģeyimizdir.
Rakamlarla ilgili sordunuz, onlarla ilgili biraz önce değerli milletvekilimiz söyledi ama Ģu anda burada yok. Yani o Ġnternet
rakamları bizdeki rakamlarla örtüĢmüyor, onun için sordum yani nereden aldınız diye. Muhakkak oranında kendine ait bir kaynağı söz
konusudur.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyi var.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok, kendisine sordum o size…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Meclisi…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ġimdi, Ģunu söyleyeyim: 1992, iĢ kazası
sonucu ölenlerin zorunlu sigortalı sayısına oranı on binde 4,2. Ġsterseniz 2002‟ yi söylemeyeyim. 2001, on binde 2,1; 2006 on binde 2.
Örneğin 2010‟ da on binde 0,8‟ e düĢmüĢ; on binde 0,9 2007, 2012 380 kiĢi vefat etmiĢ iĢ kazasında, on binde 0,3. Mesela en alt Ģey
burası. 2014 on binde 1,2; 1.626 kiĢi vefat etmiĢ.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Yani 2012-2014 arasında olan…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Evet.
2015 on binde 0,9. ġimdi…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Neye tekabül ediyor?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – 1.248.
ġimdi, burada, yani konuĢtuğumuz Ģey konuĢurken bile ağır bir Ģeydir ve bu konuda her birimizin yani özellikle bizim çalıĢma
hayatı ve çalıĢma hayatının dinamiklerini kontrol eden kurumların, bizim her birimizin ayrı bir sorumluluk hissederek yürütmesi
gereken iĢlerden bir tanesidir. Allah muhafaza, iĢ kazası sadece iĢte çalıĢanlara değil, ona muhatap olanlara da olabilecek bir süreç
olarak ortada durmaktadır. Bu konuda iĢ kazasıyla meslek hastalığı denetimlerine iliĢkin istatistiki sonuçları da 2008‟den 2015‟ e kadar
vermek isterim. Bence, benim kanaatime göre, bu alanın en önemli meselelerinden bir tanesi budur. Ġncelenen iĢ kazası ve meslek
hastalığı sayısı 2008‟ de 5.098, iĢverene rücu 5.014, 2013 3.008, iĢverene rücu 1.035, üçüncü kiĢiye 600, 2015 yılı ise 7.039, 5.199
iĢverene rücu, 1430‟da iĢ kazası ve meslek hastalığı sonucu üçüncü kiĢiye rücu. ġimdi, bu konuda Ģunu ifade etmek istiyorum: Bütün
arkadaĢlarımız, bütün ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da burada çalıĢması… Sosyal Güvenlik Bakanlığında bulunan üstatlar
da var. Buranın kendine ait bir kurum kültürü var. Ben iki buçuk aydır bu kurum kültürünü çok yakından tanıyorum ve bu kurum
kültürünü de saygınlıkla karĢılıyorum. Ve bu kurum kültüründe sabahtan akĢama kadar çalıĢanların ne kadar büyük bir titizlik
içerisinde çalıĢtıklarını biliyorum. Muhakkak ki bunların arasında da bu kurum kültürünün tam anlayıĢıyla örtüĢmeyenler olabilecektir
ama sistem ona kontrol eder ve muhafaza eder. Ben bu konuda bizim hassasiyet göstermemizin bütün kuruma, sizlerin de… Yani
benim sizden istirhamım, sizler de aynı hassasiyeti göstermelisiniz, sizler de bizi sıkıĢtırmalısınız, biz bunları el birliğiyle en alt düzeye
indirebilme kabiliyetini ortaya koymalıyız yani bunun…
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MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Temennilerde bulunuyorsunuz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok yok, hayır hayır.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Bakın, benim hayatım bu iĢ kazalarını izlemekle geçti. Kendim ihbar ettim
bürokratlarınıza. Üç ay, altı ay bir kiĢi gelip denetlemedi. Denetlediyse gereğini yapmadı Sayın Bakanım. Yani bu iĢte denetimle ilgili
çok büyük…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Haklısınız.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – …problem var. Ġnsanlar ölüyor. Hepsinde aynı problem var. Bakıyorsunuz,
mühürlenmiĢ, öbürü mühürlenmiĢ, öbüründe iĢ güvenliği uzmanı yokmuĢ, bunda yokmuĢ; her sefer aynı Ģeyler…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ĠĢte, süreç yönetimini devam ettirmemiz
lazım.
Üçüncü havalimanı inĢaatında meydana gelen iĢ kazasında 17 yaĢındaki genç öldü. Kazada Osman Ceylan hayatını kaybetti.
SoruĢturma sonuçlandı ve iĢveren yüzde 75 oranında kusurlu bulundu. Olay savcılığa intikal ettirildi. Yani bunun bütün -ölümlü iĢ
kazası- süreçleri içerisinde bir süreç yönetimine tekrar hep birlikte, özellikle bizim tekrar bakmamız lazım geldiğini bir kere daha ifade
etmek istiyorum.
Yine, bunun yanı sıra ĠġKUR‟ un giderlerini sordunuz. Toplam gelir 31/12/2015, 128.698.306.608, prim gelirleri… Bu Ģey,
SGK. Bunu anlatmıĢ idim yani biraz önce anlattığım mesele. Bu ĠĢsizlik Fonu‟ ndaki parayı kim yönetiyor? ġimdi, kıdem tazminatıyla
ilgili de eğer bir çalıĢma yapılacaksa benzer bir öneri bizim tarafımızdan da, özellikli iĢ gücü sendikaları ve iĢverenler tarafından da
tartıĢılmaktadır. Bu fonun kontrolü biliyorsunuz ĠġKUR‟ un da yönetimi, özellikle sosyal paydaĢların da içerisinde bulunduğu bir
organizasyon tarafından gerçekleĢtirilmektedir ve burada hem devlet iç borçlanma senetlerinden… Ama burası daha ziyade çok…
Mesela kıdem tazminatıyla bu fonun kendi arasındaki fark, kıdem tazminatı eğer bir fon olacaksa bu tamamen geliri önceleyen bir
fondur çünkü burada iĢin esası gelirden kaynaklanmaktadır. Burada da yine bu fon yönetilmektedir ve bu fon çok gelir önceleyen bir
fon değildir ama burada da gelir esastır ve bu fon yine, yani devletin herhangi bir kuruluĢunda veya bir yerinde nakledilerek kullanılan
bir fon değildir. Tam anlamıyla beraber o sosyal paydaĢların yönetimi içerisinde bulunduğu anlayıĢla birlikte, biraz önce söylediğim
gelir getirici enstrümanların her birinin içerisinde bulunduğu bir anlayıĢla beraber yönetilmektedir ve takip edilmektedir.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Bir cümle, özür dilerim.
Bu iĢ güvenliği uzmanlarının maaĢları iĢverenler tarafından ödeniyor. Yani siz iĢverensiniz, ben de geliyorum, maaĢımı siz
veriyorsunuz, ben sizi denetleyeceğim. Burada ciddi bir problem var. Yani bu konu çok önemli. Yani bu burada da bir fon
oluĢturulduğu…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Ama bunların yönlendirme ve denetim
Ģeyleri var. Ama bunların kanuna ait sorumlulukları da söz konusu. Ama Sayın Bekaroğlu, bakın, size…
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – ĠĢsizliğin bu kadar problem olduğu bir yerde…
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Sadece size Ģunu söyleyeceğim: Kanuna
ait öyle sorumlulukları var ki, özellikle Soma faciasından sonra burada ciddi artıĢlar da söz konusu oldu. Yani iĢ sağlığı ve güvenliği
uzmanlığını özellikle tehlikeli iĢlerde sorumluluk almakta herkes çekiniyor. Yani bunu söylemeyelim. Yani burada, nedir o, yani ben
oraya gireyim, hiçbir inceleme yapmadan, araĢtırma yapmadan kendi uzmanlığımla ilgili bir değerlendirme yapmadan imza atayım diye
bir Ģey bugün ortaya koymuĢ olduğumuz özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iĢlerde böyle bir Ģey söz konusu değildir. Yani biz ciddi bir
Ģey içerisine aldık. Muhakkak siz de takip ediyorsunuz ama ben Bakan olduğumdan beri bana gelen en temel Ģikâyetlerden bir tanesi,
öyle sorumluluklar ortaya koydunuz ki bunları -özellikle iĢveren kesiminden, iĢ yerlerinden- bizim yönetebilmemiz mümkün değil.
MaaĢları konusunda ve ücretleri konusunda çok ciddi… Tabii, böyle olunca arz-talep dengesi noktasında bunların ücretlerinin de
yükselmesi konusunda ciddi taleplerde bulunuyorlar çünkü sorumlulukları yüksek. Böyle bir tabloyla karĢı karĢıyayız. Yani bizim
bunun karĢılığında aldığımız önlemlerin biraz sıkıĢtırıcı önlemler olduğu da kaçınılmazdır.
Yine, ifade etmek istiyorum, ġahap Bey‟ in engelli, ĠġKUR, iĢçi uyumu, yani özellikle kaybolan sanatlar… ġahap Bey burada.
Yani geldiğim gün ĠġKUR Genel Müdürümüze -Ģimdi Tarım Bakanlığı MüsteĢarımız ama- ĠġKUR‟ umuza verdiğim en önemli
değerlendirmelerden bir tanesi bu kaybolmaya yüz tutmuĢ el sanatlarının ĠġKUR marifetiyle tekrar güncellenmesidir. Bu konuda
inĢallah hayalimiz de Ģu: ĠnĢallah bunlarla ilgili çok önemli adımlar atacağız ve bunları oluĢturan güzel bir sanatlar sergisiyle birlikte de
bütün bu yöresel olarak bunların gerçekleĢtirme fırsatına sahip olacağız. Bu konuda arkadaĢlarımız çalıĢma yapıyorlar. Bu konudaki
hassasiyetiniz çok önemli. Çünkü özellikle her bölgenin kendine ait ciddi yoğrulmuĢ bir kültürü var.
Mesela Hanımefendi EskiĢehirlidir. Özellikle Alpu‟ da savat iĢçiliği çok önemlidir. Orada bir yaĢlı amca, bir Roman amca bunu
yapmaktadır ve ben bunu yıllar önce keĢfettim, 2008, 2009‟ da, onun kaybedilmemesi lazım. Yani bu çok önemli bir Ģeydir. Bu konuda
özellikle en son bizim imzaladığımız, zannediyorum, BaĢbakanlık genelgelerinden bir tanesi, özellikle Mardin‟deki üniversiteye
telkâriyle ilgili bir kadro verilmesi ve bu konuda önünün açılması ama biz ĠġKUR olarak da sahayı harekete geçirebilecek bir adım
atmak durumundayız.
Mevcut sandıklar konusunda yüzde yüz haklısınız, bu konuda çalıĢıyoruz. Çünkü bu sandıkların bir bölümü bize dâhil olmak
istiyorlar ama biz de çok doğal olarak kendimize aktif-pasif hesabı yapıyoruz ama ortada bir problem var. Bu problemi çözmeliyiz.
Zannediyorum, engelli konusunda da bir cevabı daha önce vermiĢ oldum.
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Yine, Kadim Bey‟ in soruları var, özellikle denetim konusunda, taĢeron konusunda, toplum yararına çalıĢma konusunda.
Tokat‟ tan da örnek…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Yazdınızsa hemen alayım onları Sayın Bakan, yorulmayın.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Biz bunları yazılı olarak size bildirebiliriz,
hepsini.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Tamam, sevinirim.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Kıdem tazminatı konusunda, sonuna
bırakmayı teklif etmiĢtim, orada anlatmaya çalıĢacağım ve bütün bunlarla ilgili değerlendirmeleri ortaya koyacağımı ifade etmek
istiyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, o son kısmı bu altmıĢ dakikanın içinde diye biz talep etmiĢtik.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bir de doktor sözleĢmelerinin
uygulamadan kaldırılmasıyla ilgili Selahattin Bey‟ in bir sorusu olmuĢtu. Onlarla ilgili değerlendirme yapıldı ve oradaki aksaklık da
ortadan kaldırılıyor.
Lale Hanım‟ ın soruları var. “ Ciddi istihdam politikasına ihtiyaç var, özellikle 18-65 yirmi yıl TÜĠK verilerinde artacak
üniversite mezunu genç iĢsizler.” diyor. Özellikle bu sene getirdiğimiz iĢ baĢı eğitimindeki bu artıĢ Türkiye‟ de genç iĢsizler konusunda
önemli bir avantaj yakalayacak çünkü burada yüzde 70‟ lere, yüzde 80‟ lere varan iĢ baĢı eğitimiyle baĢlayıp da o iĢ yerinde daimi olarak
çalıĢan bir yapı söz konusudur. Bu bizim açımızdan çok avantajlıdır. Bunu Avrupa‟ daki birçok ülke de bugün kendisine bir Ģekilde
uygulamaya çalıĢıyor.
Ara elemanlar yetiĢtirme konusunda, bunda da haklısınız. Yani Türkiye‟ nin en temel meselelerinden bir tanesi ve özellikle
iĢverenlerin en temel meselelerinden bir tanesi ara elemanlar konusunda ama bizim de burada biraz önce bahsettiğim 370 bin kadar tüm
bunları sağlayabilecek eğitimi vermeye çalıĢıyoruz. Bu sene iyi sıçradık yani 2015‟ te, 2016‟ da daha önemli bir süreç yapacağız. Avrupa
Birliği fonlarını da bu insan kaynaklarının yetiĢmesi konusunda ciddi bir Ģekilde yönlendirmeye çalıĢıyoruz.
Asgari ücret artıĢından biz Ģikâyetçi değiliz, biz de sizinle aynı düĢünüyoruz. Yani biz bu asgari ücreti bir geçim ücreti ol arak
ortaya koyuyor değiliz, bu bir sosyal koruma, sosyal taban ücretidir yani muhakkak ki bunun üzerinde olmalıdır. Bu en tabandan bizim
verdiğimiz bir ücret tanımlamasıdır ve insanlarımızın daha yüksek bir ücretle çalıĢması elbette ki bizim temel değerlendirmemizdir, bu
hem ülkemizin ekonomisinin yükselmesiyle alakalıdır. Bizim burada ortaya koyduğumuz 1.300 lira, bu maaĢın altında kimse çalıĢamaz,
bu bir sosyal koruma ücretidir ve yine, özellikle özel istihdam bürolarıyla ilgili değerlendirmeyi de biraz sonra gerçekleĢti receğim.
Katkı payı ve özel hastane giderleri, bunlarla ilgili… Yine, “ Emekli maaĢlarının artıĢı yeterli mi?” Bunu ifade etmek istiyorum yani bu
bütçeyi bir dengeleme içerisinde götürmek zorundasınız. Elbette ki daha fazla artırmak bizim en temel temennilerimizden bir tanesidir.
“ Suriyelilerin ekonomiye istihdam etkisi nedir, etki analizlerini yaptınız mı?” Yani bizim yaptığımız genel değerlendirmeler
üzerindeki düĢünceleri ifade ettim. Ama burada bir etki analizi söz konusu mudur, elimizde net bir etki analizi var mıdır? Yoktur yani
Suriyelilerle ilgili elimizde net bir etki analizi yoktur. Sayıları var, meslekleri var, nereden mezun oldukları var ama ilk geldiğinde
takdir edersiniz ki onların da alınmalarında kayıt tutulması konusunda zorluklar yaĢandı. ġimdi, AFAD çok uzun zamandan beri net
kayıtları ortaya koymaktadır. Ġkamet tezkereleri var elimizde, isimleri var ama mesela birçoğu okul mezunu olarak gözükmemektedir,
oysa öyle değil, yüzde 87‟ si görünmüyor yani böyle bir durumla karĢı karĢıyayız ama Ģu var: Zannediyorum Merkez Bankasının yaptığı
bir analiz, ekonomik büyümeye bir etkilerinin olduğu gözüküyor ama Ģu anda rakamı tam hatırlayamayacağım için – o günkü raporlar
içerisinde okuduğum için söylüyorum- tam bir Ģey ifade edemeyebilirim.
ERHAN USTA (Samsun) – Tam istihdamda değiliz Sayın Bakan, tam istihdamda falan değiliz yani “ ĠĢçi geldi:” falan. 6 milyon
iĢsizimiz var, yanlıĢ biliyorsunuz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Oğuz Tor Bey‟ in hem Ģüpheli alacak… Bu
konuda bilançoda 18 katrilyon… Burada bir muhasebe farklılığı olduğunu arkadaĢlarımız ifade ettiler ama bunu biz yazılı olarak size
net bir Ģekilde iletmek istiyoruz ve bu özellikle örgütlenme modelleri ve organizasyonlar konusunda da temennileriniz ve ortaya
koyduğunuz tecrübelerinizin ıĢığı altında da Ģu anda bir çalıĢma gerçekleĢiyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bakanım, süremiz tamamlandı.
MEHMET BEKAROĞLU (Ġstanbul) – Vermeyin süre.
BAġKAN – Vermeyi düĢünmüyorum Sayın Bekaroğlu.
Sayın Bakan, süremiz tamamlandı, kalan sorulara yazılı olarak cevap vermenizi rica ediyorum.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bir on dakika veya beĢ dakika güvenceli
esnekliği söylersem, bilmiyorum, sizin kararınız, yoksa…
ERHAN USTA (Samsun) – Bizim sorulara nasıl olsa gelmeyeceksiniz.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok, sizin değerlendirmelerinizin önemli
bir bölümü bizim için katkıdır, bunu çok net söylüyorum.
BAġKAN – Sayın Bakanım, önümüzdeki hafta ÇalıĢma Komisyonunda bu konular görüĢülecek galiba değil mi?
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Yok, bir Ģeyi ifade etmek isterim birer
cümleyle.
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BAġKAN – Buyurun.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – ġimdi, özellikle kıdem tazminatıyla ilgili
Ģunu söylemek istiyorum: Kıdem tazminatı meselesi bugün tartıĢılmıyor. 2001 yılında tüm sendikaların Hükûmetin öncülüğünde
ortaklaĢa imzaladıkları ciddi bir bildiri var. O çok ileri bir adımdır ve önemli bir adımdır, o elimizde bir baz olarak durmaktadır. Ondan
önce de ve ondan sonra da çeĢitli çalıĢmalar var. Kıdem tazminatıyla ilgili Ģu açık: Yani insanlar emeklerinin karĢılığını almak istiyorlar
ama bir Ģey söyleyeyim, bugün kıdem tazminatının varlığı iĢ gücü üzerinde bir güvence oluĢturmamaktadır, bu tez çok kuvvetli bir tez
değildir. 18 milyon insan sosyal sigortalarda 2016 yılında bildirgeyle beraber çıkıĢ vermiĢtir, bu bir yıl önce 16 milyon, ondan bir yıl
önce 14 milyon, ondan bir yıl önce 12 milyon. Buradan hep beraber anlıyoruz ki mevcut yüzde 86‟sı kıdem tazminatı alamıyor, yüzde
14‟ü alıyor. Siz de ben de biliyoruz, hayatın içinden geliyoruz, yüzde 14‟ün ne kadar aldığı da tartıĢmalıdır, o kâğıda hangi Ģartlarda
imza attığı, onu alamadığı, onun o tazminatını ortaya koyamadığı çok nettir özellikle sanayisi yoğun olan bölgelerde. Yani Ģunu
söyleyeyim: Ġlk beĢ yılda iĢletmelerin yüzde 80‟ i, ilk on yılda iĢletmelerin yüzde 90‟ ı kapanıyor. Hangi yirmi yıldan, hangi yirmi beĢ
yıldan, hangi on beĢ yıldan dem tutacağız? Yine, ifade edeyim: “ Efendim, biz otuz günlük hakkımızı kaybetmek istemiyoruz.” Peki,
bugün 4.092 lira en yüksek tavan. Görece olarak otuz gün mü? Elbette ki değil ama biz bugün iĢçilerimizin aldığı haktan geri
gitmesinin de doğru olduğunu düĢünmüyoruz, bunu defalarca söyledim. Hayalimiz Ģu: Herkesin bir bireysel kıdem tazminatı hesabı
olsun, iĢçiyle iĢveren arasında bir tehditleĢme olmasın, bu bir tehdit mekanizması olarak ortada durmasın; ne iĢçi iĢverene ne iĢveren
iĢçiye. ĠĢ yaĢamının çok daha ahenkli olabilmesini sağlayabilecek bir adım atılabilsin ve insanlar akĢam eve gittiği zaman veya hafta
sonu ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla bireysel kıdem tazminatı hesabına baksın, nasıl değerlenebileceği konusunda kendine düĢen paya
ait tasarrufunu ortaya koysun, ister devlet iç borçlanma senedinde, ister altında, ister katılım bankasında nasıl değerlendirilmesini
istiyorsa değerlendirsin. “ Efendim, iĢsizlik fonuyla aynı Ģekilde olur mu?” Olur, olan ülkeler de var, doğrusudur. ĠĢsizlik fonunu bu
kadar ağırlıklı tutmazsınız, onun ağırlığını azaltırsınız, öbür taraftan kıdem tazminatının ağırlığını biraz artırırsınız ve ikisini beraber
sistem içerisinde yürütebilme Ģansına sahip olabilirsiniz.
“ Efendim, sizin devlet olarak siciliniz bozuk.” Sendikaların bize söylediği bu. Niye? ĠĢte, KEY‟ ler, Tasarrufu TeĢvik Fonu,
bunların hepsini biz karĢıladık, hepsini biz ödedik, burada, bu eleĢtirilerinde haksız sayılmazlar, haklılar ama Ģunu ifade etmek
istiyorum: Bizim burada eleĢtirildiğimiz tek nokta, Türkiye‟ nin krize girdiği bir dönemde sosyal taraflarla anlaĢarak –tekraren
söylüyorum- o da yine Yüksek Planlama Kurulu kararıyla birlikte zamanı geldiğinde geri ödenmek suretiyle böyle bir değerlendirme
yapılmıĢtır ve Ģu anda 93 katrilyona ulaĢmıĢ ve hep birlikte bunun sonucunu takip ediyoruz. Neyi? ĠĢsizlik Fonu‟ nu. Onun için, eğer
böyle bir sakınca ortaya konuluyorsa bu da çok açıktır hem iĢverenlerimizle hem iĢçilerimizle. Buradaki esas, bu parayı yönetmek
değildir, buradaki esas, iĢçimizin alın terinin karĢılığı nasıl maaĢ olarak ödeniyor ise kıdem tazminatındaki hadisesinin de kendisiyle
buluĢturulabilmesi; çok nettir. Buna niçin karĢı çıkılıyor, inanın ben bunu anlamakta zorlanıyorum, inanın zorlanıyorum, mantıklı hiçbir
Ģey bulamıyorum. Burada biz iĢçimizin hakkını iĢverenimize veya iĢverenimizi zorlayarak baĢka bir noktaya getirebilme noktasında
olamayız ki. ĠĢte burada sizin karĢınızda tartıĢıyoruz, yarın bunun hesabını sorarsınız; burada iĢ-yaĢam dengesinde, iĢçi-iĢveren
dengesinde bir problem olduğu zaman ama bunu ifade etmek istiyorum ki burada ne iĢçinin bir kaybı söz konusu olur… Ama niçin ben
bu konuyu burada açmadım? Böyle bir eleĢtiri de geldi. Sebebi Ģu: Evet, bu bizim eylem planımızda. Biz vatandaĢa bunu anlattık,
vatandaĢ da bize oy verdi ama baĢka bir Ģey daha var, hem CumhurbaĢkanımız hem BaĢbakanımız diyorlar ki: “ Bunu tartıĢacaksınız,
konuĢacaksınız masada.” Ben Ģimdi bu konunun kapağını bir kere açtım, zannediyorum 6 Ocaktı.
BAġKAN – Sayın Bakanım, toparlayalım lütfen.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Tamam, bitiriyorum.
Bir kere açtık, bütün sosyal taraflarla bunu tartıĢtık ama ondan sonra Ģu anda herkes dersine çalıĢıyor, biz de dersimize
çalıĢıyoruz. Nasıl olmalıdır? Bunu siyasi partilerle de konuĢacağız, sizlerle de konuĢacağız, konuĢmak durumundayız, geleceğiz,
anlatacağız çünkü bu önemli bir konu ve bu konuyu beraber konuĢmak ve beraber kararlaĢtırmak zorundayız. Bunun önemli olduğunu,
sosyal taraflarla ve diğer tartıĢmalar yapılmadan bizim burada bir belge sunmamızın son derece tutarsız olacağını bir kere daha burada
ifade etmek istiyorum.
Uzaktan çalıĢma… ġu anda kadınlar evde çalıĢıyorlar, sosyal güvenceleri yok. 50 kiĢi bir kamyonun üzerine biniyorlar ve
gidiyorlar. Kamyon kaza yapıyor, sosyal güvenceleri yok. Bu tip trajedilerin tamamıyla karĢı karĢıya kalıyoruz ve yine ifade etmek
istiyorum: Bakın, öyle kıstaslar koyduk ki bu kıstaslar sebebiyle eleĢtiriliyoruz. Özellikle, geçici iĢçiliğin istismar edilip daimî iĢçiliğin
yerine gelebilmesini temin edebilmek için ortaya atılacak bütün adımları kıstık. Çok net, hiçbir adım bırakmadık. Yani biz OECD
ülkeleri içerisinde en katı çalıĢma hayatı prensiplerine sahip olan ülkelerden birisiyiz. Bir taraftan yatırım ortamının iyil eĢtirilmesini
istiyoruz, bir taraftan da esnek çalıĢma. ġimdi, Ģu rakam tartıĢılır bir rakamdır, 10 milyona gelir. Bütün Avrupa‟ da 1,7; Amerika‟ da 2,1
esnek çalıĢma yani bu kadar çok büyük bir iĢlem hacmi yok bunun.
BAġKAN – Sayın Bakanım, lütfen toparlayalım.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – En yüksek Ġngiltere‟ de, orada da sınır yok,
3,9, sınır yok yani. Yani ne bizim koyduğumuz yüzde 25 sınırı var, ne bizim koyduğumuz 4+4 ay sınırı var, ne bizim koyduğumuz 4 ay
sınırı var. Yani çalıĢma hayatımızdaki Ģu anda yaĢanan ama kayıt dıĢıyla karĢı karĢıya kaldığımız ve hayatın içinde olan… Adam
bayram öncesi üretiyor, bir daha bir yıl üretmiyor. Ġki bayram öncesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. ġimdi oraya ek iĢçi almak
zorunda yani ona dört aylık, dönemsel bir artıĢ, dört ay… Böyle iĢletmeler bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Bu dıĢarıdan alıyor.
Veya bir ihracat artıĢı ortaya koymuĢ, bunu da kısıtladık, 4+4 ay. Yani yetiĢtirecek… Bunu özellikle metal iĢlerinde, tekstil de ve
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paketlemelerde yapıyorlar. Bu oluyor bu anda, bunu hepimiz yaĢıyoruz, hayatın içerisindeyiz. Ama kesinlikle Ģuna ait ciddi tedbirler
aldık. Yani bunu istismar edebilecek, özel istihdam bürolarına koyduğumuz kısıtlar neredeyse hareket kabiliyetlerini ortadan
kaldıracak.
BAġKAN – Sayın Bakanım, teĢekkür ediyorum.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bu konuda ben özellikle çok teĢekkür
ediyorum. Sabahtan itibaren hem burada çok saygın bir tahammül gösterildi. Yine de Ģunu da ifade etmek istiyorum: Yani burada bir
tartıĢma yaĢandı, ÇalıĢma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgili değil. Ama siyasi hayatın baĢka bir parametresiyle
ilgili burada bir tartıĢma yaĢandı. Sesler yükseldi, bunun için ben bütün Komisyondan bizi affetmesini ve bağıĢlamasını istirham
ediyorum. Ama hepimiz insanız, hayatın içerisinden geliyoruz ve dönem dönem bazı sıkıĢtırmalarla hepimiz karĢı karĢıya kalıyoruz
ama hepimizin de siyasi bir görüĢü var, siyasi bir tarafı var ve değerlendirmeleri var. Onun için farklı fırkalardayız, farklı partilerdeyiz,
farklı düĢüncelerdeyiz ama ben bu salonun içerisinde yani art niyetle -Ģahsımız da dâhil, sizler de dâhil- kimsenin bir düĢünce içerisinde
olmadığını, hepimizin yüce milletimize karĢı sorumlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Demokrasinin en güzel taraflarından bir
tanesi, her Ģey açık ve Ģeffaf yürüyor ve halktan hiçbir Ģey gizlenmiyor.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakan.
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) – Bu vesileyle, baĢta Sayın BaĢkanımız ve
heyet olmak üzere bütün Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, buradaki kamu bürokrasisine, bütün
milletvekili arkadaĢlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine tekrar teĢekkür ediyorum. ĠnĢallah 2016 yılı hem bütçe açısından hem de
ülkemiz açısından hayırlar getirir.
Tekrar teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakanım.
Değerli milletvekilleri, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup oylatacağım.
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Mesleki Yeterlilik Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Devlet Personel BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Devlet Personel BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)
BAġKAN – Böylece, gündemimizde bulunan bütçe ve kesin hesaplar oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir.
Sayın Bakan, hayırlı olsun.
GörüĢmelerimizin ikinci bölümünde yer alan bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporlarını görüĢmek için birleĢime saat 23.00‟ e
kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati:22.38

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 88

YEDİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.00
BAŞKAN: Süreyya Sadi Bİ LGİ Ç (I sparta)
BAŞKAN VEKİ Lİ : İ brahim M ustafa TURHAN (İ zmir)
SÖZCÜ: M ehmet Şükrü ERDİ NÇ (Adana)
KÂTİ P: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir)

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok
değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 21‟ inci BirleĢiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.
Gündemimizde, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporları ile Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı SayıĢtay raporu bulunmaktadır.
ġimdi sunumunu yapmak üzere değerli Bakanımıza söz veriyorum.
Sayın Bakanım, süreniz otuz dakikadır, buyurun lütfen.
I I I .- SUNUM LAR (Devam)
2.- Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, Komisyonun çok değerli üyeleri, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı‟ nı sizlerle birlikte değerlendirmekten büyük bir memnuniyet ve onur
duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerinde yaĢanan önemli geliĢmelere iliĢkin
değerlendirmelerimi de sizinle paylaĢacağım.
Avrupa Projesi'nin geleceği ve Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkileri açısından son derece yoğun ve tarihî bir süreçten geçiyoruz.
Küresel düzeyde önemli değiĢimlerin yaĢandığı, yakın coğrafyamızda stratejik düzleme etkisi uzun süre hissedilecek dönüĢümlerin
gerçekleĢtiği bir dönemin içinden geçmekteyiz. Bölgemizde ve küresel sistemde meydana gelen kırılmalar, Türkiye'yi gerek jeopolitik
konumu gerek tarihsel birikimiyle her zamankinden daha fazla ön plana çıkarmıĢ durumdadır.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu yeni dönemin baĢlamasında elbette birden çok faktör etkili olmuĢtur. Avrupa Birliğinin
karĢı karĢıya bulunduğu düzensiz göç krizi, terör tehdidi ve ekonomik kriz, Avrupa Projesi'nin kendi gelecek tasavvuru ve istikrarı
bakımından Türkiye'nin önemini gözler önüne sermiĢtir. Köklü demokrasi geleneği, iĢleyen piyasa ekonomisi ve jeostratejik
konumuyla Türkiye, Avrupa Birliğinin küresel ve bölgesel gücünü diriltmesi ve mevcut sınamalar karĢısında etkili olabilmesi için en
önemli aktörlerden biri konumuna gelmiĢtir.
Bugün gelinen noktada, belki de ilk kez Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği stratejik bir zeminde ele alınıyor ve yine belki de ilk
kez ortak çıkarlar temelinde samimiyetle yoğun ve sonuç odaklı çaba gösteriliyor. Deyim yerindeyse Türkiye-AB iliĢkilerinde kartlar
yeniden dağıtılıyor. Nitekim, son dönemde Avrupa Birliğiyle iliĢkilerimizde de ortak konuların geçmiĢe dönük değil, gelecek
perspektifinden konuĢulmasına olanak verecek yeni bir zemin yakalamıĢ bulunuyoruz. Bu yeni zemin, Türkiye-Avrupa Birliği
iliĢkilerinde bir paradigma değiĢimini de beraberinde getirmiĢtir.
Hiç Ģüphesiz, 64‟üncü Hükûmetimiz bu paradigma değiĢimini yaratan koĢulları doğru okuyarak zamanında attığı adımlarla,
Avrupa Birliğiyle iliĢkilerimizde yaĢanan tarihî geliĢmelerin de bir anlamda mimarı olmuĢtur. Hükûmetimizin kararlılığı Hükûmet
Programına da yansımıĢtır ve Hükûmet Programında Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye açısından stratejik bir hedef olduğu kuvvetle
vurgulanmıĢtır.
Hükûmetimizin kurulmasının hemen akabinde, Sayın BaĢbakanımızın katılımıyla 29 Kasım 2015 tarihinde Brüksel'de
gerçekleĢen ve bu formatta bir ilki teĢkil eden Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi on bir yıl aradan sonra toplanan Türkiye'nin katıldığı ilk
zirve olma niteliğinin ötesinde, iliĢkilerde yaĢanan paradigma değiĢiminin de en önemli göstergelerinden birisi olmuĢtur.
Zirve, öncelikle Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerinin geniĢ yelpazesini kapsayan ve her bir boyutunu sonuç alıcı bir zemine
yerleĢtiren ortak siyasi iradeyi temsil etmektedir. Zirve sonucunda yayınlanan Ortak Açıklama Belgesi, 1999 yılında kazandığımız
adaylık statümüz ve 2005 yılından itibaren taĢıdığımız müzakere eden aday ülke olma konumumuza atfın yanı sıra, Ortaklık Konseyi ve
Gümrük Birliğine de referans vermekte, Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerinin bütünleĢme dinamiğinde geliĢtiğini teyit etmektedir.
Zirvede, katılım müzakerelerinin yeniden canlandırılması, baĢta üst düzey siyasi, ekonomik ve enerji diyalogları olmak üzere,
kritik önemi haiz alanlarda Türkiye-Avrupa Birliği üst düzey diyaloğunun güçlendirilmesi, vize serbestisi diyaloğu sürecinin
hızlandırılması, göç yönetiminde yük paylaĢımı, terörle mücadelede iĢ birliği, Gümrük Birliğinin güncellenmesi gibi iliĢkilerimiz
açısından çok önemli somut kararlar alınmıĢtır.
Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerinde yaĢanan bu ivmenin ülkemizin çıkarlarına hizmet edecek Ģekilde sonuç odaklı sürdürülmesi
gerekmektedir. Özellikle zirvede alınan kararların hayata geçirilmesinde zamanlama konusuna büyük önem atfediyoruz.
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Hükûmet olarak zirve sonuçlarını hayata geçirmek ve sürecin kontrolünü elimizde tutmak üzere kısa zaman içinde çok önemli
adımlar attık. Bu noktada, zirve sonuçları kapsamındaki konular itibarıyla attığımız adımları ve yapacağımız çalıĢmaları sizlerle
paylaĢmak istiyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, BaĢkan size yarım saat verdi yalnızca. Ya süreyi uzatın, tamamını okuyacaksanız
bir buçuk saat sürer. Onu BaĢkanla bir müzakere yapın bence.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ġkazınız için teĢekkür ediyorum. Tamamını okumayacağım ama
siz söz verirseniz tamamını o kitaptan okuyacağınıza ben bunu kısaltarak okuyacağım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan karar veriyor.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Yok, ben süreye uyacağım.
TeĢekkür ederim.
Üst Düzey Diyalog Mekanizmaları
ġüphesiz ki, zirve kapsamında alınan en önemli kararlardan biri Avrupa Birliğiyle iliĢkilerimizde diyalog kanallarının nitelik ve
nicelik olarak geliĢtirilmesidir. Özellikle yılda 2 kez olmak üzere, düzenli Türkiye-Avrupa Birliği zirveleri gerçekleĢtirilmesine karar
verilmesi iliĢkilerimizde önemli bir aĢamayı temsil etmektedir.
Avrupa Birliğiyle yapacağımız zirvelerin sadece tarafların bir araya geldiği ve aile fotoğrafı çektirdiği toplantılar olarak
arĢivlerdeki yerini almayacağı, somut kararların alınacağı bir mekanizma olarak iĢlemesi için de elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı
özellikle belirtmek istiyorum. Bu çerçevede, Hollanda Dönem BaĢkanlığında yapılması öngörülen ikinci Türkiye-AB zirvesinin
çalıĢmalarına baĢlamıĢ bulunuyoruz.
Düzenli olarak gerçekleĢtirilecek Türkiye-Avrupa Birliği zirvelerinin yanı sıra, kilit önemi haiz tematik konularda yapılması
kararlaĢtırılan üst düzey diyalog toplantıları, Türkiye-AB iliĢkilerinin geniĢ potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Bu doğrultuda, zirvenin
hemen ardından vakit kaybetmeksizin üst düzey diyalog toplantıları düzenlemeye baĢladık.
Nitekim, 25 Ocak 2016 tarihinde Ankara'da Avrupa Birliği DıĢ ĠliĢkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa
Birliği Komisyonu BaĢkan Yardımcısı Federica Mogherini ve GeniĢleme ve KomĢuluk Politikasından sorumlu Avrupa Birliği Komiseri
Johannes Hahn ve DıĢiĢleri Bakanımızın ve bendenizin katılımıyla zirve sonrası ilk siyasi diyalog toplantısını da gerçekleĢtirdik. Siyasi
diyalog toplantısı yeniden ivme kazanan Türkiye-AB iliĢkilerinde ortak çalıĢma takvimimizin ortaya konması ve karĢılıklı
yükümlülüklerimizin hatırlanması açısından da oldukça verimli bir toplantı olmuĢtur. Bunu takiben, 16 Mart 2015 tarihinde üst düzey
enerji diyaloğunun devamı niteliğindeki toplantı, 28 Ocak tarihinde iklim ve enerjiden sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi
Miguel Arias Canete ve Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın katılımıyla Ġstanbul'da gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıda ağırlıklı
olarak Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki enerji politika öncelikleri ve elektrik ve gaz bağlantıları, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji
ve nükleer enerji alanlarındaki iĢ birliği ile 15‟ inci enerji faslının açılmasına iliĢkin hususlar ele alınmıĢtır.
Son dönemde bölgemizde yaĢanan geliĢmeler dikkate alındığında, Avrupa Birliği‟ yle aramızda enerji alanında yüksek düzeyli
bir diyalog mekanizmasının etkin Ģekilde iĢletilmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda, öncelikle ülkemizin 2030'a kadar
enerji yatırımları ile TANAP gibi projelerin ele alınmasını arzu ediyoruz.
Zirvede Avrupa Birliğiyle mutabık kaldığımız diğer baĢka bir konu ise Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güçlü ekonomik
iliĢkilerin daha da geliĢtirilmesine katkı sağlayacak üst düzey ekonomik diyalog toplantıları düzenlenmesi ve bu toplantıların iĢ
çevrelerini bir araya getiren bir platform hâline gelmesidir.
Nisan ayında düzenlenmesi gereken ilk toplantıya Avrupa Birliği tarafından 5 komiser katılacaktır. Ġstihdam, büyüme, yatırım
ve rekabetçilikten sorumlu Avrupa Birliği Komisyon BaĢkan Yardımcısı Katainen ve Ekonomik ve mali iĢler, vergilendirme ve
Gümrük Birliğinden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Pierre Moscovici baĢta olmak üzere, çok sayıda komiserin katılımıyla bu
toplantıların bir anlamda Türk ve Avrupa iĢ çevrelerini bir araya getiren oldukça önemli bir platforma dönüĢmesini bekliyoruz. Bu
Ģekilde, hem Avrupa Birliğinde yeni iĢ imkânlarının yaratılması, ülkemiz giriĢimcilerinin bunda önemli rol alması, Avrupa Birliğinden
yatırımcıların da ülkemize olan ilgisini artırmak ve Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ticari, ekonomik iliĢkileri de daha da geliĢtirmek
bakımından önemli bir fırsat olması için gayret sarf ediyoruz.
Vize serbestisi diyaloğu ve geri kabul anlaĢmasıyla ilgili olarak, Türk vatandaĢlarına uygulanan Schengen vizesinin kaldırılması
sürecinin hızlandırılması Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi‟ nin en önemli kararlarından bir tanesini teĢkil etmektedir. Hükûmetimizin
vatandaĢlarımıza uygulanan Schengen vizesinin kaldırılması hedefi çerçevesinde, 16 Aralık 2013 tarihinde vize serbestisi diyaloğu ile
geri kabul anlaĢmasının aynı anda imzalanması suretiyle bu süreç resmen baĢlatılmıĢtır. Bu yeni platformda, Türkiye-AB Zirvesi‟ yle
birlikte, daha önce 2017 yılı sonunda sonuçlandırılması öngörülen vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılarak 2016 yılında
tamamlanmasına iliĢkin olarak Avrupa Birliği tarafıyla mutabakat sağlanmıĢtır. Bu Ģekilde, vize yol haritasında öngörülen 72
beklentinin gerçekleĢtirilmesiyle birlikte vizenin bu yılın ekim ayında kaldırılması mümkün hâle gelecektir. Bu 72 beklentinin tamamı
mart ayı sonuna kadar, yasal düzenlemeler olsun, ulusal sözleĢmelerin onaylanması olsun, idari açıdan atılması gereken önlemler olsun,
gerçekleĢtirilecektir ve vizenin kalkması için Türkiye‟ nin üzerine düĢen yükümlülükler tamamlanmıĢ olacaktır.
Zirve kararları uyarınca, geri kabul anlaĢmasının üçüncü ülke vatandaĢları bakımından uygulama tarihini öne çekerek 1 Haziran
2016 tarihinden itibaren uygulamaya koyacağız ve üç aylık bir uygulama çerçevesinde de vizenin kalkmasına kadarki dönemde bu
uygulamanın ne Ģekilde gerçekleĢeceği konusunda bir fikir sahibi olmamız mümkün olacaktır. Bu doğrultuda Ģimdiye kadar atılan
önemli adımlar var ve yol haritasında yer alan uluslararası sözleĢmelerden 4‟ ü Meclisimiz Genel Kurulunda onaylanmıĢ vaziyettedir.
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KiĢisel Verilerin Otomatik ĠĢleme Tabi Tutulma Sürecinde Bireylerin Korunmasına ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi, Ġnsan
Ticaretine KarĢı Eyleme ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi, Suç Gelirlerinin Aklanması, AraĢtırılması, El Konulması ve
Müsaderesiyle Ġlgili Avrupa Konseyi SözleĢmesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi SözleĢmeleri Genel Kurulda kabul
edilmiĢtir. Ayrıca, biyometrik veriye sahip kimlik kartlarına geçiĢin tamamlanması için gerekli kanun değiĢiklikleri de yapılmıĢtır. Kısa
zaman içerisinde, KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu baĢta olmak üzere ilgili kanunların çıkması ve diğer uluslararası sözleĢmelerin
onaylanmasıyla birlikte yol haritasında yer alan hukuki yükümlülüklerimiz karĢılanmıĢ olacaktır.
Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Vize serbestisi, geri kabul anlaĢmasının üçüncü ülke vatandaĢları
bakımından yürürlüğe girmesinden makul bir süre sonra gerçekleĢmediği takdirde, Türkiye‟ nin geri kabul anlaĢmasını anlaĢmanın
24‟üncü maddesi çerçevesinde feshetme hakkı mahfuzdur ve bu Ģekilde de bütün görüĢmelerde ikisinin bir arada yürüdüğü ve herhangi
bir Ģekilde vizede bir gecikme söz konusu olursa geri kabul anlaĢmasıyla ilgili olarak da bu uygulamayı gerçekleĢtirme hakkımızı
mahfuz tuttuğumuzu bildiriyoruz.
Burada, Türk vatandaĢlarının Ekim 2016 itibarıyla Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesine imkân verecek bu sürecin,
Avrupa Birliğine tam üyeliğimizin önündeki en önemli engeli oluĢturan ön yargıların aĢılmasına da katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Göç Eylem Planı‟ nın harekete geçirilmesi ve hayata geçirilmesi zirvenin önemli çıktılarından bir
tanesidir. Bu çerçevede, Türkiye‟ yle külfet paylaĢımının gereklerinden biri olarak, Avrupa Birliğinin Türkiye‟ de geçici korumadan
yararlanan Suriye vatandaĢlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak 3 milyar avro bu yıl için yardım sağlaması üzerinde mutabakata
varılmıĢtır. Bu 3 milyar yardımın detayları üzerinde ve bir ihtiyaç listesini Avrupa Birliği Dönem BaĢkanlığına iki gün önce tevdi ettik.
Bu ihtiyaç listesindeki hususlar üzerinde mutabakata varıldıktan sonra da bu mali kaynağın Türkiye‟ ye intikali çok kısa sürede
gerçekleĢecektir ve Suriyeli misafirlerimizin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçları gibi çok önemli hususlarda etkin bir Ģeki lde
kullanılması için çalıĢmalara baĢlanılacaktır.
Diğer bir husus, düzensiz göç alanında geliĢen iĢ birliğinin somut bir sonucu olarak, Sayın BaĢbakanımız, 17 Aralık 2015
tarihinde, Brüksel‟ de 10 Avrupa Birliği ülkesi lideriyle FikirdaĢ Ülkeler Zirvesi‟ ne katılmıĢtır. Zirveye ayrıca Avrupa Parlamentosu
BaĢkanı Martin Schulz, Avrupa Birliği Komisyon BaĢkanı Juncker, Komisyonu Birinci BaĢkan Yardımcısı Frans Timmermans da
katılmıĢtır. Avrupa Birliği ülkelerine yönelen düzensiz göçün, Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Eylem Planı çerçevesinde kontrol altına
alınması konusunda çeĢitli önlemler, ortak olarak neler yapılabileceği, ülkelere düĢen, Avrupa Birliğine düĢen sorumluluklar burada
tartıĢılmıĢtır ve son dönemde illegal göçle mücadelede ortaya çıkan olumlu geliĢmeler de bu kararların yürürlüğe konulmasının sonucu
olarak ortaya çıkmıĢtır.
Diğer önemli bir husus, gümrük birliğinin güncellenmesidir. Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi sonuçlarında da yer verilen ve
iliĢkilerimizde önümüzdeki dönem önemli bir gündem maddesini teĢkil edecek olan gümrük birliğinin güncellenmesi konusuna da özel
olarak dikkatinizi çekmek istiyorum.
Ülkemizin gümrük birliğinin güncellenmesinden öncelikle beklentisi, baĢta serbest ticaret anlaĢmalarına iliĢkin sıkıntılar olmak
üzere, ticari taĢımacılık araçlarımıza bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uyguladığı kara yolu kotaları ve gümrük birliğiyle ilgili
konularda Avrupa Birliğinin karar alma mekanizmalarına katılım hususundaki sorunların çözümü için sürdürülebilir mekanizmaların
oluĢturulması ve bu Ģekilde Avrupa Birliğiyle ticaretimizin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Gümrük birliğinin güncellenmesiyle,
bugün Avrupa Birliğiyle 150 milyar doları aĢmıĢ olan ticaret hacminin 2 katına çıkması mümkün olabilecektir. Tabiatıyla, hâlihazırda,
gümrük birliği iliĢkimizin içinde olmayan tarım, hizmetler ve kamu alımları konuları dâhil edilecektir. Buna iliĢkin olarak da hem
Hükûmet çapında hem konuyla ilgili olacak kurumlar, sivil toplumla istiĢare hâlinde bu müzakerelerin ülkemiz yararına sonuç verecek
Ģekilde sonuçlanması için çabalarımızı koordineli bir Ģekilde yürütmekteyiz.
Tabiatıyla önemli olan husus -çok önemli- ve bu yüzyılın belki de bütün ticari ve ekonomik yapısını değiĢtirecek TTIP
AnlaĢması bakımından da gümrük birliğinin güncellenmesi önem arz etmektedir. TTIP AnlaĢması yürürlüğe girdiğinde, Ģayet ülkemiz
Serbest Ticaret AnlaĢmasını imzaladığında Avrupa Birliğiyle, bunun bize otomatik olarak uygulanmasını sağlayamadığımız takdirde
TTIP AnlaĢması‟ nın ülkemiz ticari iliĢkilerinde olumsuz etkileri olabilecektir. Bu çerçevede, bunların da giderilmesi için gümrük
birliğinin güncellenmesi önemli bir adım olarak önümüzde durmaktadır.
Katılım müzakerelerinde, iki yıl aradan sonra Türkiye-Avrupa Birliği hükûmetler arası katılım konferansının toplanması ve
17‟nci Ekonomik ve Parasal Politikalar Faslı‟ nın müzakerelere açılması Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi‟ nde kararlaĢtırılan önemli
adımlardan bir tanesidir. Ayrıca, zirve kararları çerçevesinde, 15‟inci Enerji Faslı, 23‟üncü Yargı ve Temel Haklar, 24‟ üncü Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik, 26‟ ncı Eğitim ve Kültür, 31‟ inci DıĢ Güvenlik ve Savunma Politikası Fasıllarının da açılmasına yönelik gerekli
hazırlıkların bu yıl tamamlanacağı konusunda mutabakat vardır. Bu konuda da önemli çalıĢmalar yapılmaktadır. Siyasi karar alınır
alınmaz bu fasılların açılabilmesini mümkün kılacak bütün teknik hazırlıklar tamamlanma aĢamasına gelmiĢtir.
Türkiye‟ nin 2016 yılı reform odaklı ve Avrupa Birliği odaklı bir yıl olacaktır. Bu çerçevede, 64‟ üncü Hükûmet Programı‟ mızın
reform odaklı olarak açıkladığı çok sayıda projenin ve değiĢtirilmesi planlanan yasaların Avrupa Birliğiyle iliĢkilerimizde bu yeni
kazandığımız döneme denk gelmesi de aslında iki taraf için de çok olumlu bir geliĢme olacaktır. Bu Ģekilde, siyasi reformlar
bakımından olsun, iktisadi ve sosyal reformlar bakımından olsun, bugüne kadar gerçekleĢtirilen köklü dönüĢümlerin 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda yeniden inĢa edilecek yeni reformlar ve vatandaĢlarımızın hak ve özgürlükleri olsun, günlük yaĢamındaki çok daha
müreffeh ve çok daha yaĢamın kalitesini artıran reformlar olsun Avrupa Birliği sürecinin etkisiyle bu reformların kalitesinin artması
imkânı da ortaya çıkacaktır.
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Türkiye‟ nin reform sürecinin Avrupa Birliği katılım sürecinin özünü oluĢturduğunu da bu vesileyle vurgulamak isterim.
Halkımızın desteği ve yüce Meclisimizin de iradesiyle bu reformların hayata geçirilmesinde iti ci güç meydana gelmektedir. Bu
kapsamda, geçtiğimiz on dört yıl zarfında 342 kanun, 1.917 ikincil düzenleme ve son bir yılda ise 6 kanun ve 135 ikincil düzenleme
kabul edilmiĢtir ve bu çerçevede, geçen yıl yayınladığımız Avrupa Birliği ĠletiĢim Stratejimizi Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkilerinde son
dönemde yaĢanan yeni geliĢmeler ıĢığında güncellediğimizi de burada vurgulamak isterim.
ĠletiĢim Stratejisi‟ nin yurt içi iletiĢim boyutunda, halkımızın Avrupa Birliğine katılım sürecine olan inancını güçlendirmeyi ve
reformlara desteğini artırmayı hedefliyoruz. ĠletiĢim Stratejisi‟ nin yurt dıĢı boyutunda ise, Avrupa Birliği kamuoyunda ülkemize iliĢkin
bazı yanlıĢ bilgilerden oluĢmuĢ önyargıları kırmayı, karĢılıklı güveni yeniden oluĢturmayı ve Avrupa Birliği sürecindeki kararlılık,
özgüven ve samimiyetimizi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.
ġimdiye kadar, Avrupa Birliği ĠletiĢim Stratejimiz çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dıĢında kamu kurumları, sivil toplum
kuruluĢları, özel sektör, üniversiteler baĢta olmak üzere, farklı paydaĢlarla birçok baĢarılı çalıĢmayı yürüttük. Bu çerçevede, sivil
toplum kuruluĢları, yerel yönetimler, iĢ dünyası ve üniversitelerin katılımıyla da bu Sivil Toplum Diyaloğu toplantılarını
gerçekleĢtirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar, 62‟nci Hükûmet döneminde Ġstanbul, Ġzmir, Konya, Adana, Bursa ve Antalya‟ da
düzenlediğimiz Sivil Toplum Diyaloğu toplantılarımıza 64‟ üncü Hükûmet döneminde Samsun‟ da, EskiĢehir‟de düzenlediğimiz
toplantılarla devam ettik. GeniĢ katılımlı bir toplantıyı 26 Ocakta Ankara‟ da gerçekleĢtirdik. 24 ġubatta da inĢallah Kayseri‟ de bu
toplantıları gerçekleĢtireceğiz.
Binlerce sivil toplum örgütünü temsilen, bugüne kadar 16 binden fazla sivil toplum temsilcisi bu toplantılara katıldı ve bir
yandan Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanılabileceği, proje eğitiminin nasıl gerçekleĢtirilebileceği, Erasmus imkânlarından nasıl
yararlanılabileceği konusunda bilgilendirme yapılırken bir yandan da sivil toplum kuruluĢlarının bu toplantılarda kürsüye çıkarak hür
bir Ģekilde görüĢlerini dile getirmeleri, vizyonlarını ortaya koymaları imkânı da ortaya çıkmıĢ oldu.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı‟ ndan 2014-2020 döneminde, önceki dönemlerle kıyaslandığında sivil topluma daha fazla fon
ayrılmasını sağladık. Bu kapsamda, yaklaĢık 190 milyon avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve Sivil Toplum Diyaloğu‟ nun
güçlendirilmesi için kullanılmasını öngörmekteyiz.
Türkiye-Avrupa Birliği mali iĢbirliğine kısaca değinmek istiyorum. Bu mekanizmanın genel koordinasyonunu sağlamaktan
sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığıdır ve bu yapı içinde de Ulusal Mali Yardım Koordinatörü olarak büyük sorumluluklar
üstlenmektedir. Finansmanı Avrupa Birliği fonlarıyla yapılacak olan proje önerilerinin adaylık süreci öncelikleri doğrultusunda
değerlendirilmesi ve uygulamanın izlenmesi görevleri de Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.
2007-2013 dönemine iliĢkin olarak ülkemize Avrupa Birliğinden tahsis edilen 4,79 milyar avro tutarındaki hibe, baĢta siyasi
reformlar olmak üzere, sosyal politikadan gıda güvenliğine, çevreden ulaĢtırmaya, kırsal kalkınmadan eğitim ve kültüre kadar
halkımızın yaĢam standartlarını yükseltecek her alandaki projeler için kullandırılmıĢtır. Önümüzdeki dönemde, 2007-2013 yıllarını
takip eden dönemde de 2020 yılına kadar yeniden 4,5 milyar avro tutarındaki bir mali yardım, hibe anlaĢması imzalanmıĢtır.
Bunun dıĢında, tabiatıyla, yurt dıĢı teĢkilatımızda Brüksel‟ deki Avrupa Birliği nezdindeki Daimî Temsilciliği‟ nde bir Daimî
Temsilci Yardımcısı ve 4 Avrupa Birliği MüĢaviri olarak görev yapmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanma sürecinde
ve üyeliği sonrasında yapılacak çalıĢmaların yönlendirilmesine, izlenmesine, koordine edilmesine iliĢkin bu çalıĢmalarda beĢinci yılını
tamamlamıĢ bir yurt dıĢı teĢkilatımız mevcuttur. Bunun dıĢında da Ġstanbul, Antalya ve Ġzmir‟ de de yurt içi temsilciliklerimiz vardır ve
bu temsilciliklerimiz de bulundukları Ģehirler ve bu Ģehirlere civar illerimizde Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için gerekli
projelerin hazırlanması bakımından ve Avrupa Birliğiyle ilgili çalıĢmalara yardımcı olunması bakımından görev ifa etmektedirler.
Bakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı kamuoyunda yaygın olarak bilinen
adıyla Ulusal Ajans olarak geçmektedir ve eğitim ve gençlik programları bakımından da önemli kaynakların kullanılmasında önde
gelen bir kuruluĢtur. 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanının da ilave edilmesiyle tek program çatısı
altında birleĢtirilmiĢ ve “ Erasmus+” adını aldığı alan bir önemli kaynak ortaya çıkmıĢtır.
Bu çerçevede, 2004-2013 döneminde yaklaĢık 100 bin proje üretilmiĢtir. Bunların 24 bini kabul görmüĢtür ve 600 milyon
avronun üzerinde hibe tahsisi gerçekleĢtirilmiĢtir. 81 ilimizde 400 bini aĢkın vatandaĢımız bunlardan yararlanmıĢtır, 300 binden fazla
vatandaĢımız ise yurt dıĢında eğitim, staj ve gönüllülük çalıĢmalarına katılmıĢtır. 2014-2020 döneminde ise yine yaklaĢık 800 milyon
avro tutarında bir kaynak kullandırılacaktır ve öncekine ilave 500 bin katılımcının program kapsamındaki faaliyetlerden faydalanması
öngörülmektedir.
Türkiye Ulusal Ajansı yükseköğretim, okul eğitimi, meslek eğitimi, yetiĢkin eğitimi, gençlik alanlarındaki yaklaĢık 2.500
projeye 188 milyon avro hibe tahsis etmiĢtir bu ilk iki yıl zarfında.
TÜRKAK Bakanlığımıza bağlı diğer bir kurumdur ve 2000 yılından bu yana verdiği akreditasyon hizmetiyle ülke ekonomisine
destek olmuĢtur. TÜRKAK uluslararası anlaĢmalar ve standartlara göre, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvarlar ile muayene, ürün,
sistem ve personel belgelendirme kuruluĢu ve yeterlilik deneyi sağlayıcılarını akredite etmektedir. 2015 yılı sonu itibarıyla, ekonominin
değiĢik alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kesimden yurt içi ve yurt dıĢından akredite edilen toplam 1.134 uygunluk
değerlendirme kuruluĢunun akreditasyonu geçerliliğini devam ettirmektedir ve geçtiğimiz yıllarda da TÜRKAK‟ ın faaliyetleri önemli
ölçüde artmıĢtır. Örneğin, 2015 yılında, akreditasyon için ilk defa baĢvuran…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Buyurun Sayın Bakanım.
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) - …bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artıĢ göstermiĢtir ve
buna göre yapılan denetim, eğitim, raporlama ve diğer faaliyetler de aynı Ģekilde artmıĢtır.
Sonuç olarak Sayın BaĢkanım, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği katılım sürecinin yönetilmesi sorumluluğunu üstlenerek
ülkemizin son yıllarda yaĢadığı demokratik ve sosyoekonomik dönüĢüm sürecine katkı sağlayıcı bir rol oynayan Avrupa Birliği
Bakanlığı, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimiz doğrultusunda vatandaĢlarımızın yaĢam standartlarını en üst seviyeye çıkarmaya
odaklanan bir anlayıĢla çalıĢmalarına devam etmektedir.
Bakanlığımızda uzman personel sayısı 2010‟ dan bu yana göreve baĢlayan Avrupa Birliği iĢleri uzman yardımcısı ve
uzmanlarıyla toplamda 173‟ e ulaĢmıĢtır. 337 olan toplam personel sayımız içinde kariyer meslek memurlarının oranı yüzde 51
seviyesinde dikkat çekici bir yer tutmaktadır. Yüzde 53‟ ünden fazlası 35 yaĢ ve altında olan kariyer memurlarımız kurumumuzda
çalıĢmaya baĢladıktan sonra da meslekî geliĢimine önem vermektedirler.
Bakanlığımızda kadınların iĢ hayatında temsili açısından da kamu sektöründe örnek teĢkil edebilecek bir orantı vardır.
Bakanlığımızdaki kariyer memurlarımızdan yüzde 55‟ ini, tüm çalıĢanların yüzde 53‟ ünü ve ana hizmet birimlerimizin yöneticilerinin
ise yüzde 40‟ ını kadınlar oluĢturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu konuya hassasiyetle yaklaĢmaya devam edeceğiz.
Bu çerçevede 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟ yle yapılan değiĢiklikle Bakanlığımıza bağlanan Avrupa Birliği Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı için ayrılan ödenek de dâhil olmak üzere Bakanlığımıza 2016 yılı için toplam 318 milyon
725 bin Türk lirası ödenek tahsis edilmiĢtir. Tahsis edilen bu ödeneğin 254 milyon Türk lirası, ilgili kuruluĢumuz olan Avrupa Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı için öngörülen tutar olup kalan 64 milyon 725 bin TL ise Bakanlığımız ve merkez ve yurt
dıĢı teĢkilatının ödenek toplamını oluĢturmaktadır.
Sınır ötesi programlar içerisinde yer alan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programı için gerekli olan 2 milyon 270 bin
TL tutarındaki ulusal katkı payımız da Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesinin “ sermaye transferleri” bölümünde yer almaktadır.
Yukarıda arz ettiğim hususlar temelinde Avrupa Birliği Bakanlığının Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
BaĢkanlığını da içeren 2016 yılı bütçe tasarısının 24 milyon 315 bin TL‟ si personel giderleri, 2 milyon 566 bin TL‟ si sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri, 24 milyon 711 bin TL‟ si mal ve hizmet alım giderleri, 260 milyon 780 Türk lirası cari transferler, 4
milyon 83 bin TL‟ si de sermaye giderleri ve 2 milyon 270 bin TL‟ si de sermaye transferleri olmak üzere toplam 318 milyon 725 bin TL
olarak onaylarınıza sunulmuĢ bulunmaktadır.
Bu bütçe ödeneğimizin önümüzdeki dönem için Bakanlığımızın 2016 yılı performans programıyla belirlenen faaliyetleri ve
2016 yılı içerisinde gerçekleĢtirilecek projeler ve Avrupa Birliğine katılım süreci bağlamındaki stratejik hedeflerimiz çerçevesinde
değerlendirilmesini takdirlerinize sunuyorum.
Sözlerime burada son verirken Avrupa Birliği Bakanlığının gerçekleĢtirdiği faaliyetlere iliĢkin sunumum sırasında göstermiĢ
olduğunuz ilgiye de teĢekkür ediyorum ve Ģükranlarımı sunuyorum.
BAġKAN – Sayın Bakana sunumları için teĢekkür ediyoruz.
ġimdi görüĢmelere geçeceğiz ancak Sayın Bakan, görüĢmelere geçmeden önce siz mi tanıtmak istersiniz yoksa arkadaĢlarımız
kendilerini mi tanıtsınlar? Bürokrat arkadaĢlarımızın kendilerini tek tek tanıtmalarını rica edeceğim.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ġzin verirseniz kendileri takdim etsinler.
BAġKAN – Lütfen.
(Toplantıya katılan bürokratlar kendilerini tanıttı)
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ĠĢte bu; Bakanlık deyince böyle olur.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – ĠĢte Bakanlık. KeĢke her bakanlık sizin bakanlığınız gibi olsa Sayın Bakanım.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Bayan sayısında problem yok değil mi.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – ġöyle gördüğümüz zaman, gerçekten gurur verici kadın yönetici olarak bakıldığında.
BaĢarılar diliyorum bütün arkadaĢlara.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Sayın Paylan, sizin Komisyon temsilcilerinde de ilk sırada da kadın yok.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġstemiyor.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Örnek olsun.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Belki bu arkadaĢlarımız da öyledir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġstemiyor.
BAġKAN - Yani Sayın Ġbrahim Turhan, Ģimdi yeni bir tartıĢmayı siz mi baĢlatacaksınız Sayın Paylan‟ la? Sabahtan beri canım
çıktı benim.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Ama Salih Bey‟ le öyle anlaĢtık yani. Sabah oturumunda o, akĢam oturumunda ben.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sayın BaĢkanım, bütçesine bakıldığında 318 milyonluk bütçe var. Hiç üstünde
konuĢmayalım bence, oylayıp geçelim. Çok az bir bütçe var.
BAġKAN – Siz Sayın Erdinç, her Ģeyi parayla mı değerlendiriyorsunuz? (GülüĢmeler)
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Burası biliyorsunuz Plan ve Bütçe Komisyonu, paranın…
BAġKAN – Burası bütçe değil. Bütçeler bir strateji belgesidir ve biz önümüzdeki dönem Avrupa Birliği Bakanlığımızın Avrupa
Birliği stratejilerini dinlemekten çok büyük keyif alacağız.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 93

ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Ayrıca, parayla saadet olmaz.
BAġKAN – Bu da bir baĢka bakıĢ açısı ama o da olmuyor Sayın Turhan.
ArkadaĢlar, kusura bakmayın, tabii, sabahtan beri olan yorgunlukla bir boĢalmadır bu arkadaĢlarımız açısından. Her zaman
böyle değiliz. Yani Bakanlığa böyle kötü bir görünüm vermeyelim.
Sayın Bakanım, buyurun, bir Ģey söyleyeceksiniz herhâlde.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, arzu edilirse bugün bitirebiliriz bütçe
görüĢmelerimizi.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Yarına kalmasın.
BAġKAN – Sayın Bakanım, bozayı ne zaman ikram edeceksiniz?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ne zaman talimat verirseniz.
BAġKAN – YavaĢ yavaĢ arkadaĢlar bozayı ikram etsinler.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Boza yanında Gaziantep‟ ten gelen baklavamız da var.
BAġKAN – O güzel, güzel.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Boza da Ġstanbul Milletvekili olduğumuz için Vefa Bozası
getirdik. Ali ġahin Bey Gaziantep Milletvekilimiz olduğu için o da Gaziantep‟ ten…
BAġKAN – Sayın Bakanım, Urfa‟ dan kimse yokmuĢ herhâlde kebapçı.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sayın Cevheri, bu mesaj sizeydi.
BAġKAN - Sayın KuĢoğlu, buyurunuz.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın Bakanım, tekrar hayırlı olsun yeni döneminiz.
Ali Bey, sizin de hayırlı olsun, tebrik ediyorum.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKAN YARDIMCISI ALĠ ġAHĠN – TeĢekkür ederim, sağ olun. Emrinizdeyim.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederiz. Biz de her türlü yardıma hazırız her zaman. TeĢekkür ederiz, hayırlı olsun.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, özür dilerim.
BAġKAN – Bakın, Sayın KuĢoğlu‟ nun insicamını gene bozuyorsunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın KuĢoğlu, çok özür dilerim.
Bir önceki oturumda da konuĢtum. ġu anda DıĢiĢleri Bakanının yapmıĢ olduğu bir açıklamayla ilgili sorumuza bir önceki Sayın
Bakandan bilgi alamadık. Hazır Avrupa Birliği Bakanımız burada iken, Ģu anda sınırlarımızda ve öbür tarafta ne oluyor, ne bitiyor,
bununla ilgili de bize bir bilgi verir ise çünkü bir kara harekâtıyla ilgili birtakım geliĢmeler olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bi r bilgi
alırsak ona göre de konuĢmalarımızı onun üzerine inĢa ederiz.
Sayın KuĢoğlu, kusura bakmayın.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Estağfurullah.
BAġKAN – Sayın Bakanım, sıcak bir malumat varsa alalım, yoksa devam edelim biz.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Tabii, bu konudaki bilgileri ilgili Bakanımızın vermesi doğru
olur. Siyasette ve diplomaside müphemiyet ve birçok önemli hususun temeli olan mahremiyete ben her zaman önem vermiĢimdir. Onun
için, izin verirseniz, DıĢiĢleri Bakanımızın yaptığı açıklamalar, Hükûmetimizin yaptığı açıklamalarla iktifa edelim. Burada belki de
Avrupa Birliği konularına teksif olursak daha yararlı olur diye düĢünüyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Biz Ġnternet‟ ten takip ediyoruz. Yani sizin canlı olarak mutlaka -aynı Kabinenin üyesisiniz- bilgileriniz
vardır, en azından onları paylaĢsanız bizimle.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. Bu gayet bir…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Devlet sırrı.
BAġKAN – Hayır, bu diplomatik bir dildi.
TeĢekkür ediyoruz.
Sayın KuĢoğlu, buyurun.
I V.- KANUN TASARI VE TEKLİ FLERİ (Devam)
A) KANUN TASARI VE TEKLĠFLERĠ (Devam)
1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) (Devam)
d) Avrupa Birliği Bakanlığı
e) Türk Akreditasyon Kurumu
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, Ģimdi, biliyorsunuz 2014 yılının kesin hesabını yani 2014‟ te Bakanlık olarak
yaptığınız harcamaları denetleyeceğiz, nerelere ne harcama yaptınız, onlarla ilgili bazı konuları soracağız, hem de 2016 yılıyla ilgili
bütçenizi yapacağız birlikte, onaylayacağız.
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Bu arada da tabii, Avrupa Birliğini masaya yatıracağız, değerlendireceğiz, bazı eleĢtirilerimiz olacak. EleĢtirilerimiz sizinle ilgili
olmayacak ağırlıklı olarak ama eleĢtirilerimiz olacak. Neden sizinle ilgili olmayacak? ġöyle: Çünkü Avrupa Birliği üyelik süreci sadece
sizinle ilgili bir konu değil, Bakanlığınızla ilgili bir konu değil, Hükûmetin bir konusu, ülkenin bir konusu, çok önemli bir konusu,
devletin çok önemli bir konusu, diğer bakanlıkların da en az sizin kadar bu konuyla ilgili olarak uğraĢmasını gerektiren bir konu. Ama
size Ģöyle bir eleĢtirimiz olur: Siz, Bakanlar Kurulunda sık sık diğer bakanları fırçalayacaksınız, niye çalıĢmıyorsunuz, niye bana zorluk
çıkarıyorsunuz, niye sıkıntı çıkarıyorsunuz demeniz gerekir sık sık. Yani bakıyorum, hakikaten, öyle de zorluklar çıkarılıyor.
Bakın, Ģimdi, bizim Plan ve Bütçe Komisyonu, Avrupa Birliği 2015 Ġlerleme Raporu‟ nda bizimle ilgili bir eleĢtiri var, “ Türkiye
Büyük Millet Meclisinin kamu harcamaları üzerindeki denetiminde herhangi bir iyileĢme kaydedilmemiĢtir. SayıĢtay raporlarını takip
edecek teknik alanda uzmanlığa sahip bir komisyonun olmayıĢından ötürü kamu harcamalarının denetlenmesi yüzeysel kalmıĢtır.”
diyor. Biraz önce dedim ya 2014 yılını denetleyeceğiz, yapılan harcamaları. 2016 yılında yani yeni dönemle ilgili olarak da bir bütçe
yapıyoruz. Bu ikisi farklı konular. Türkiye‟ de maalesef, Anayasa gereği biz ikisini birlikte yapıyoruz. Sizin Bakanlıkta önemli değil
ama projeci ve yatırımcı bakanlıklarda çok önemli. GeçmiĢ dönem, ki 2014 bütçesi 450 milyar liraya yakın harcaması olan, 425 milyar
lira civarında da geliri olan bir bütçe, bunun denetlenmesini bu on dakikalık süre içerisinde yapmak mümkün değil. Avrupa ülkelerinde,
AB müktesebatında iki tane komisyon var, bir tanesi bütçeyi yapıyor, bir tanesi de denetimi yapıyor ve denetim anında yapılıyor, cari
dönemde yapılıyor, bizdeki gibi bir yıl geçtikten sonra yapılmıyor, anında cari dönem içerisinde yapılıyor. Mesela, bunu hemen
yakalayabilmemiz lazım, bunun bir engeli yok ama bunun yanı sıra çok önemli engeller var, siz de farkındasınız, çok iyi biliyorsunuz.
Geçen yıl güzel bir söz söylemiĢtiniz, unutmuyorum, “ Avrupa Birliği demek fasıllardan ibaret demek değil, Avrupa Birliği süreci
fasıllardan ibaret değil.” Öyle hakikaten, Avrupa Birliği süreci standartlarımızı yükseltmek demek, hukuk demek, her Ģeyden önce
hukukun üstünlüğü demek, gıda güvenliği demek, yaĢamın kalitesinin artması demek. Bunları görmemiz, bilmemiz lazım ve bu alanda
da yapılan eleĢtirileri olumlu olarak almamız lazım.
ġimdi, 2015 Raporu‟ nda çok güzel eleĢtiriler var, çok yerinde eleĢtiriler var. Bunlarla ilgili ol arak siz de en az benim kadar
Ģikâyetçisinizdir, burada aile içerisinde konuĢuyoruz, bunları hakikaten düzeltmemiz lazım, tabii ki yani bunu samimi olarak
söylüyorum. Bir baĢkası da sizin yerinizde otursa, bizden birisi de olsa, bizim tabii, kültür seviyesi, eğitim seviyesi ve mevzuatımızla
ilgili zorluklarla karĢılaĢacak, bunlar normal ama bunların bir Ģekilde hep beraber, muhalefetiyle iktidarıyla aĢılması lazım.
ġu raporun özeti bölümünde siyasi kriterlerle ilgili olarak “ Uzun süren seçimlerin de etkisi yle reformların hızı yavaĢlamıĢtır.”
diyor. Hakikaten yavaĢladı, bu dönemde bayağı bir gerileme kaydettik. ġimdi, yeni dönemde bir yeni, yeni değil de eski iktidarın yüzde
50‟ lik yeni bir Hükûmeti var, normal olarak çok daha fazla bir enerjisi olması lazım, heyecanlı olması lazım, bu özellikle reformlar
konusunda ama onu göremiyoruz. Bu konuda Hükûmetin daha fazla teĢvik edilmesi lazım, biraz kamçılanması lazım belki, bir an önce
bunların baĢlaması lazım.
Bakın, Hükûmetin bir eylem planı var, 64‟ üncü Hükûmetin, 216 eylem var burada, 216. Avrupa Birliği müktesebatıyla, bu
fasıllarla ilgisi var mı bunların? Tek bir tane, Avrupa Birliğiyle ilgili ben bir eylem göremedim. Hâlbuki bunların size sorulması
Bakanlık olarak, bunların birçoğu aslında fasıllarla ilgilidir, müktesebatla ilgilidir. O paralelde değiĢiklikler yapılması gerekirdi,
sorulmamıĢ, aynı paralelde olmamıĢ. Mesela, bu, koordineli, iyi bir çalıĢma yapılmadığını gösteriyor. Sizin de müdahale etmeniz
lazımdı buna. Daha uyumlu olabilirdi. Bazı planlar, bazı eylemler boĢu boĢuna yapılacak, belki yenilenecek, çok gereksiz olabilecek.
Hâlbuki sizinle uyumlu bir Ģekilde, bu, koordineli bir Ģekilde yapılabilseydi çok daha iyi sonuç alınabilirdi, daha faydalı olabilirdi,
böyle bir eksikliği var maalesef. Sizin de çok katkınız olurdu, eminim, sorulduğunda.
Ġlerleme raporunda en önemli konu da yine, yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin zarar görmesi ve hâkim ve
savcılarla ilgili olarak yoğun bir siyasi baskının olduğunun tespiti. Bunlar çok önemli konular, maalesef, siz de biliyorsunuz. Yine,
yolsuzluklarla ilgili olarak bir eleĢtirisi var: “ Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak, Türkiye yolsuzlukların etkili biçimde önlenmesi ve
yolsuzlukla mücadele konusunda belirli düzeyde hazırlıklıdır ancak Türkiye‟ nin yolsuzlukla mücadele konusundaki izleme
mekanizması yetersiz olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk yaygın olmaya devam etmiĢtir. Yürütmenin kamuoyunca bilinen yolsuzluk
davalarının soruĢturma ve kovuĢturma aĢamalarına usule aykırı olarak etki etmesi büyük bir endiĢe konusu olmaya devam etmektedir.”
Çok çok kötü bunlar tabii ki, bunlar sizi, daha doğrusu Türkiye‟ yi yolundan alıkoyan, yavaĢlatan unsurlar, bunların halledilmesi lazım.
Siz ilerleme raporunu benden çok daha iyi biliyorsunuz, eksikleri var. Ben de bütün bakanlarımıza bu süreç içerisinde buradaki
eleĢtirileri tekrar hatırlatıyorum, bunlarla ilgili yapmaları gereken ödevler olduğunu özellikle söylüyorum, diğer arkadaĢlarım da, çok
önemli gördüğümüz bir konu bu.
Sayın Bakanım, bu dönemde bu mülteci göçü nedeniyle, Avrupa‟ nın bir sıkıntı hissetmesi nedeniyle bize 3 bonus vererek süreç
tekrar baĢlatıldı. Yani nedir? 3 milyar avroluk bir destek, ki mültecilere harcanmak üzere veriliyor bu. Ġkincisi, bu vize kolaylığı
konusu. Bir de sürecin tekrar iĢletilmesi, askıya alınmıĢtı malum, tekrar iĢletilmesi. Ancak bu Ģekilde baĢlaması, bilmiyorum, ne kadar
doğru olacak? Geçen yılı hatırlıyorum, hiçbir umudumuz yoktu, siz de olumsuz sözler söylemiĢtiniz Avrupa Birliğiyle ilgili ol arak,
bunu eleĢtirmiyorum, zaman zaman söylemek de gerekir, siyaseten gerekebilir. Ama çok kötü bir ortam vardı, olumsuz bir ortam vardı;
bugün çok daha olumlu bir ortam olduğunu görüyoruz, hemen kasım ayı içerisinde Brüksel‟ e yapılan ziyaret de bunu gösteriyor. Ama
bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yılda 2 kez zirve gerçekleĢtirilecek olması güzel ama böyle bir sebepten, sadece mültecilerle
ilgili olarak bu iĢlerin baĢlamıĢ olması beni endiĢelendiriyor gerçek anlamda. Bilmiyorum, Ģunu konuĢabiliyor musunuz? Avrupa Birliği
bir türlü siyasi bir güç olamadı, askerî bir güç olamadı. Bu konularla ilgili olarak Türkiye‟ nin rolünün çok daha fazla olacağı, onları çok
daha fazla etkileyeceğimiz, gerçek anlamda siyasi bir güç hâline getirebileceğimiz, askerî bir gücünün Türkiye sayesinde olabileceği,
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bunlar hatırlatılamıyor mu, bunlar konuĢulmuyor mu? Son dönemde bunlar gündeme gelmediği için söylüyorum, daha önceden
gündeme gelmiĢti ama bu son dönemde bunlar gündeme gelmedi.
Sürem bitmeden önce bir de bu TÜRKAK konusuna girmek istiyorum, çok önemli bir konu, çok önemli bir kurum ama
maalesef, çok fazla bilinen bir kurum değil Sayın Bakanım. Bu Akreditasyon Kurumunun çok daha fazla bilinmesi lazım.
Sunumunuzda “ Bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde iĢlemlerini yürüten kurum.” diyorsunuz. Yönetimini kim atıyor? Tarafsız ve
bağımsızlığı atanmayla ilgili olarak da var mı, gerçek anlamda bir bağımsızlık söz konusu mu? Yoksa normal bir bürokratik, 657‟ye
tabi kiĢilerin atanmasıyla ilgili prosedür mü söz konusu? Onu öğrenmek isterim. Bir de TÜRKAK‟ ın hangi alanlara gireceğiyle ilgili
herhâlde bir sınırlandırma yok yani sağlık alanına girebilir mi örneğin?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ek süre vereceğim Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġki dakika yeterli olacaktır.
BAġKAN – Veriyorum.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Kadro adedini artırıp daha farklı alanlarda, sektörlerde çalıĢmasını temin etmek mümkün
olabilecek mi onu öğrenmek isterim.
Yine, TÜRKAK uzmanlarınca, özellikle, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Arnavutluk gibi ülkelerin
akreditasyon kuruluĢlarının personeline eğitimler veriliyor ama kendi kuruluĢlarımızı da, kurumlarımıza da benzeri Ģekilde eğitim
verilmesinin ben yararlı olabileceğini düĢünüyorum. Hatta bir gün Plan ve Bütçe Komisyonuna bir sunum yapabilirlerse memnun
oluruz, biz de daha ayrıntılı bilgi sahibi oluruz. Çünkü, “ akreditasyon” demek, seviyenin, kalitenin artması demek, bir norm ve standart
yakalamak demek, kalitenin yükselmesi demek. Bunu hayatın her alanına taĢıyabilmek lazım. Onun için çok önemsediğimi bildirmek
istiyorum.
Bir de TÜRKAK‟ ın gelirleri de var, giderleri de var malum. Bakıyorum, 2013 yılından itibaren her yıl… Mesela, 2013‟ te 7
milyon baĢlangıç ödeneği var, 14 milyon harcamıĢ; 2014‟ te 8,9 baĢlangıç ödeneği var, 14 harcamıĢ yine; 2015‟ te 10‟ luk bir baĢlangıç
ödeneği var, 17 harcanmıĢ. Yani, hep düĢük olarak ödenek istemiĢ ve daha fazla harcama yapmıĢ. Gelirleri de aynı Ģekilde, gelirlerinde
de düĢüklük var. Bu gelir ve gider tahminlerini daha doğru yapmak lazım. Bizim, gelire sahip olan…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Bir dakika ek süre vereyim.
Buyurun.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Geliri olan kuruluĢlarımız, maalesef, gelir tahminlerini düĢük tutarak -gider tahminlerini dedaha sonra o ödeneklerin kendileri tarafından kullanılmasını arzu ediyorlar ama kullanımında herhangi bir problem olduğunu
sanmıyorum. Her zaman için bunu tam olarak kullanabilirler. Bütçe prensipleri açısından bunun yapılmasının daha doğru olduğunu
düĢünüyoruz, bu tür gelir ve gideri olan kurumlara da hatırlatıyoruz. Bu gelir ve gider tahminlerinin daha gerçekçi olmasını sağlarsak
memnun olurum.
BaĢkanım, çok teĢekkür ediyorum toleransınız için, sağ olun.
BAġKAN – Ben teĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu.
Sayın Paylan, buyurun lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tam ikram anında söz talihsiz bir Ģey oluyor Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Ġki dakika bekleyebiliriz, sorun değil tabii ki.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir soru sorabilir miyim Sayın Bakana?
BAġKAN – Sayın Bakan, Sayın KuĢoğlu‟ nun bir sorusu var.
Buyurun Sayın KuĢoğlu.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir soru soracağım, deminki konuĢmam sırasında unuttum.
Bir de bu, ilerleme raporunun ertelenmesi çok gerekli miydi, neden yapıldı? Onunla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum
Sayın Bakan.
TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın BaĢkan, iki dakikada ben bitireyim hemen…
BAġKAN – Öyle yapalım.
Sayın Koçer, buyurun.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – Sayın Bakanım, hoĢ geldiniz.
Bakanlığınız değerli Bakan Yardımcısını, bürokratlarını, müsteĢarlarımızı saygıyla selamlıyorum, hoĢ geldiniz.
Ben Sayın Bakanımızı yakinen takip ediyorum, Avrupa Birliği Bakanlığı döneminde yapmıĢ olduğu çalıĢmaları takdirle
izliyorum. Türkiye‟ nin Avrupa Birliği sürecinde her ne kadar Schengen sorunları olsa da, Avrupa Birliği kendi içinde…
BAġKAN – ArkadaĢlar, Sayın Koçer konuĢuyor.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – …sıkıntılar yaĢasa da Türkiye bu kararlılığını sürdürüyor ve devam ediyor yoluna.
Ben bu konuda yapılan çalıĢmalarda baĢarılar diliyorum.
Tabii, ekibe yeni bir arkadaĢımız katıldı. Ali ġahin Bey geçen dönem Gaziantep milletvekilleri arasında birlikte çalıĢtığım çok
değerli bir kardeĢim. Kendisi bu konuda ehliyetini gösterecektir, biz ona güveniyoruz. Hayırlı olsun dileklerimiz iletmek istiyorum.
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Yapılacak tüm çalıĢmalarda baĢarılar diliyorum. 2016 bütçenizin de hayırlı olmasını diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Koçer.
Sayın Paylan, buyurun lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekilleri arkadaĢlar, baklavalar güzel herhâlde.
BAġKAN – ArkadaĢlar, biraz sessiz lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; Sayın Bakan, görevinizde tekrar baĢarılar diliyorum ve sizi
gerçekten, hassaten tebrik ediyorum. Diğer bakanlıklarda bazen 1 kadın bürokrat görüyorduk, siz de üçte 1 sanıyorum, öyle bir durum
var. Umalım ki bu yıl yüzde 50‟ ye çıkarırsınız bu durumu, tam eĢitlik olmuĢ olur.
Sayın Bakan, yalnız, bakın, 20‟ inci bakanlığı görüĢüyoruz galiba Plan ve Bütçe Komisyonunda Ģu anda, gece görüĢtüğümüz
bakanlıklar da oldu sunum yapılırken, en az ilgi çeken bakan sizsiniz maalesef. Yani, Ģurada her bakan sunum yaparken 20 tane kamera
olurdu, sizde bir tek Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamerası vardı, baĢka 1 tane kamera yoktu.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – TRT Haber var.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Cihan Haber Ajansı var.
ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) – TRT var, Cihan Haber Ajansı var.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, neyse, sonuç olarak 20 kameradan 2 kameraya düĢmüĢ.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Ajanslardan alacaklar onu. Canlı yayın olabilir mi bu saatte?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama öyle demeyin…
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Niteliği önemli efendim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, mesele Ģu: Yani, o konuda bir üzüntümü belirtiyorum çünkü ciddi çaba gösteren bir bakan
olduğunuzu biliyorum, Bakanlığınıza çok büyük önem atfediyorum ama AK PARTĠ‟ li arkadaĢlarımızın da…
BAġKAN – ArkadaĢlar, gece saat 12, lütfen müdahale etmeyelim!
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …“ Kısadan keselim, zaten para da az, çok önemli değil.” gibi bakmalarına da üzüldüm. Çünkü,
mesele para değil, bir vizyon meselesi, Türkiye‟ nin AB vizyonu meselesi.
ġimdi, AB yolculuğumuz da ta Evren‟ e kadar gidiyor, biliyorsunuz. Hatta çok daha eskileri var da hani ilk görüĢmeler… O
yıllarda bir heyecan yakalayamamıĢtık. Türkiye‟ nin 90‟ ları maalesef kaos içinde, iç gerilimler içinde geçti. 2000‟ den sonra, AKP
iktidar olduktan sonra, özellikle 2003, 2004 ve 2005 yıllarında -Sayın Bakan, iyi bilirsiniz- ciddi bir heyecan vardı. Yani, AB
kriterleri…
MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Sayın Paylan, bak, sizin arkadaĢlar da ilgi göstermedi. Bizim gruba bakın, bir de…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kim o arkadaĢlar ya?
MUSTAFA SAVAġ (Aydın) – Kimse yok iĢte, sizin arkadaĢlar yok yani.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani, Ģu anda, maalesef, yakıcı durumlar var, ondan dolayı bölgeye gittiler sayın arkadaĢlarım.
Gerçekten de öyle.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın, lütfen ya, rica ediyorum sizden… Bakın, kızdırırsanız Sayın Salih Cora‟ yı ön tarafa davet
edeceğim!
Sayın Paylan, buyurun lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında çok ciddi bir heyecan vardı ve Ģöyle hatırlıyorum:
Hani, rahmetli Mehmet Ali Birand Brüksel‟ e giderdi, ilerleme raporları saniye saniye, çıktı çıkacak, Ģöyle kelime geçecek…
Türkiye‟ nin 1‟ inci gündemi AB‟ ydi. Çok net hatırlarsınız. Bir uçak dolusu gazeteci oraya giderdi, orada kamp kurardı bir keli me alsın
diye, Ģu kelime böyle mi çıkacak, böyle mi çıkacak diye. Ġnanılmaz bir önem atfediyorduk. Çünkü, AKP Ģunu ilan etmiĢti: AB bir
çıpaydı onlar için, çok önemliydi. Çünkü, Ģöyle bir durum vardı: AKP de kendi rüĢtünü ispat etmek istiyordu demokrasi yolunda ve
Müslüman demokrat bir hareketin AB kriterlerine uyum anlamında büyük bir vizyon projesi olarak orada sunulmuĢtu bu mesele ve AB
de buna ikna olmuĢtu. Ġyi olan Ģey de buydu. Ve dediğim gibi, AB kriterleri “ Kopenhag Kriterleri” olarak adlandırılarak Türki ye‟ mize
uygulanacak diye bütün Türkiye‟ de bir heyecan oluĢmuĢtu. Özellikle de bizim gibi dezavantajlı gruplarda bu heyecan oluĢmuĢtu Sayın
Bakan. Çünkü, seksen yıl, doksan yıl müesses nizamın dayağını yiyen gruplar olarak o tekçi bakıĢ, çoğulcu olmayan, merkezci bakıĢın,
kaskatı olan Ankara‟ nın bu reformlarla değiĢebileceğinin heyecanını yaĢamıĢtık bizler de, dezavantajlı gruplar olarak söylüyorum.
Ancak 2006 ve sonrasında rüzgâr tersine dönmeye baĢladı, çift taraflı olarak yapılan hatalarla -tabii, AB‟ nin de çok hataları var, burada
çuvaldızı onlara batırırım belki de- Ģu anda AB kriterlerinden geriye gittik, sonra Kopenhag Kriterleri dillendirilmez oldu, AB
raporlarına artık gazeteci bile gitmez oldu, hangi gün çıkacağını hiç kimse bilmiyor, yani Ģu gün mü çıkacak, bugün mü çıkacak, haber
değeri bile yok, olmadı maalesef gittikçe ve sonra Kopenhag Kriterleri Ankara Kriterleri oldu, karĢılıklı restleĢmeler söz konusu oldu.
O günlerde, bakın, 2003 yılında bir demokratikleĢme, Türkiye‟ nin askerî vesayetten kurtulması projesi ve bütün anlamda
demokrasinin kurumsallaĢması olarak görülen AB çıpası… Bugün geldiğimiz noktada, maalesef, tartıĢılan kelimeler neler? Mülteci, 3
milyar avro, geri alım anlaĢması, vize muafiyetine indirgendi, maalesef. Ya, Ģimdi, baktığınızda, AB Bakanlığından AB‟ yle Ģu 4
cümleden baĢka, son bir yıldır biz bir Ģey duymuyoruz. Yani demokratikleĢme nerede? Kopenhag Kriterleri nerede? Ġnsan hakları
nerede? Reformlar nerede? Bununla ilgili siz de sunumunuzda bir Ģey söylemediniz çok fazla Sayın Bakan, duymadım. Tamam,
“ reform” dediniz ama içeriğe dair “ Ya, biz insan haklarıyla ilgili, evrensel değerlerle ilgili, özgürlüklerle ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili,
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basın özgürlüğüyle ilgili Ģunları Ģunları hedefleyeceğiz, Ģöyle Ģöyle zorlayacağız…” Çünkü AB Bakanı bir çıpadır, ülkeye ombudsman
gibidir, olması gereken odur çünkü Ombudsman diye seçildi maalesef, Nihat Ömeroğlu ama hiç hükmü yok. AB Bakanı dediğimizde
ise bir Ģey söylediğinde hükmü olur.
O anlamda, esas, Türkiye‟ nin açığı Ģu anda bu 3 milyar euro meselesi, vize muafiyeti meselesi değil, geri alım anlaĢması
meselesi… Elbette bunlar da önemlidir ancak bunlar yandan yürümesi gereken mevzulardır, esas meselesi Kopenhag Kriterleri,
demokratik standartlardır, öyle olması gerekir.
Sayın Bakan, biliyorsunuz, toplum ciddi anlamda kutuplaĢtı, polarizasyon üst düzeyde ve Ģu anda ülkemizde ciddi anlamda
çatıĢmalı bir dönemden geçiyoruz ve Sayın Bakan, Ģu anda akademisyenlerin kapısına terörle mücadele Ģubesi ekiplerince operasyon
yapılan günlerden geçiyoruz. Basın özgürlüğü anlamında dünya standardında ne kadar geriye gittiğimiz, bakın, basamak düĢtüğümüz
yılları yaĢıyoruz, gazetecilerin tutuklandığı günleri yaĢıyoruz. AKP‟ nin bence en büyük baĢarısı 2011‟ e kadar, askerî vesayetle
mücadelesiydi ve bu konuda ciddi yollar elde etmiĢti ancak bugün baktığımızda, asker yine kıĢladan çıktı, Ģehirler maalesef
bombalanıyor ve Ģu anda tekrar asker siyasete ortak oluyor. Yani güvenlikçi politika-özgürlükçü politika kantarı vardır ya, kantarın
topuzu ciddi anlamda ĢaĢtı. Güvenlikçi bir bakıĢ esas alındı, bütün demokratik talepleri kriminalize eden, yok sayan ve her türlü barıĢ
çağrısının, bir arada yaĢama iradesi çağrısının terörle eĢleĢtirildiği, özgürlük alanlarının iyice daraltıldığı, siyaset kurumunun maalesef
devre dıĢı kaldığı…
Sayın Bakan, beni dinliyor musunuz? Ben emin olamıyorum, kulağın bende mi?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Yok, siz beni tam tanımıyorsunuz, ben aynı anda hem dinleyip
hem okuyabiliyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Öyle mi? Peki. Umarım… Yani ben konsantre olamıyorum, siz dinlemiyormuĢsunuz gibi geliyor,
ondan dolayı diyorum.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Not bile alıyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Peki.
BAġKAN – Siz evde de aynı Ģeyi uygulayabiliyor musunuz?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ben uyguluyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ġimdi, Sayın Bakan, bu geri alım anlaĢması meselesine geleceğim. Bakın, dediğim gibi, geri alım
anlaĢması, 3 milyar avro, vize serbestisi filan diye indirgendi. ġimdi, bunlar hep böyle koz olarak kullanılma ve hani, ben AB açısından
da bunu bir ahlaksızlık olarak değerlendiriyorum çünkü “ Aman, mültecileri burada tutun da biz de size para verelim, size de vize
muafiyeti verelim.” gibi -nasıl söyleyeyim, yani uygun dili bulamayacağım, Ģey de etmek istemiyorum- bence yanlıĢ bir noktada, AB
değerleri açısından da çok yanlıĢ bir noktada bu iliĢki, bu söylem. Yani, dediğim gibi, bizim demokratik kriterler noktasında olması
gereken çıpalar, talepler, müzakereler indirgendi 3 milyar avro ve mülteciye. “ Aman, siz mülteciyi orada tutun, biz para verelim,
içinden istediğimizi seçelim. Yani siz burayı bir tampon bölge…” “ Türkiye tampon bölgesi” dir bunun adı, yani “ Herkesi burada tutun,
biz liyakate göre istediğimizi içlerinden seçelim, güvenlik soruĢturmalarını yapalım, makbul olanlarını alalım, makbul olmayanları
sizde kalsın.” anlaĢması mı olacak Sayın Bakan? Böyle gözüküyor çünkü fotoğraf.
Sayın Bakan, 3 milyar avro meselesiyle ilgili de Sayın CumhurbaĢkanının tutanakları sızdı, o tutanaklar doğru mu? Yani Sayın
CumhurbaĢkanı yalanlamadı “ Ġbra belgesidir benim için.” dedi ama orada gerçekten, hani, pazarlık meselesinin hani böyle…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …o tutanaklar çerçevesinde sızması…
Sayın BaĢkanım, beĢ verirseniz, bir daha istemeyeceğim.
BAġKAN – Tabii, 5 verdim size.
Daha vaktimiz çok arkadaĢlar, rahat olun.
Buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ve o tutanaklar çerçevesindeki oradaki dili doğru buluyor musunuz bir Bakan olarak? Ben onu
merak ediyorum.
Bir de “ proje” dedi Tayyip Bey, “ Ne projesi?” filan dedi. ġimdi, bu para ne çerçevesinde gelecek? Bir hibe olarak mı gelecek?
“ Siz 3 milyar avroyu alın, nasıl kullanırsanız kullanın” diye mi gelecek? Çünkü geçenlerde buraya bir komisyon geldi Avrupa
Konseyinin Bütçe Komisyonu ve bunun tam bir netliği yok. Yani dediler ki: “ Bütçe getireceksiniz.” filan, öyle Ģeyler söylediler.
BAġKAN – Yok, yok “ bütçe” demediler.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Proje anlamında.
BAġKAN – Hayır, hayır, ihtiyaç listesi…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam ama bunlar bir proje olarak mı olacak, yoksa ihtiyaç listesi olarak mı olacak?
BAġKAN – Ġhtiyaç listesi.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kriterleri olacak mı? Mesela hani, diyelim ki Eğitim Bakanlığımız harcama yaptığında iĢte, “ Ana
dilinde eğitim vereceksiniz bu çocuklara.” gibi kriterler olacak mı veya dilinde hizmet vermek gibi? Bu anlamda, kriterler neler?
Bunları bilmek istiyoruz, proje mi olacak, kriterler neler olacak?
Bir de para Bakanlığınız üzerinden gelmeyecek tabii, değil mi Sayın Bakanım, BaĢkanım?
BAġKAN – Bu görüĢülüyor, ilgili parayı harcayacak olan kurumlara gönderilmesi noktasında…
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani bir anda çok zengin bir Bakan olabilir Sayın… Önemsemedi de, ciddi bir para.
BAġKAN – Yok, estağfurullah, önemsememek değil, yani o ufak bir ifade.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, Kıbrıs meselesinde bu baharda bu iĢ çözülüyor gibi bir algı yaratıldı ve gerçekten,
Sayın BaĢbakan sanıyorum bu konuda bir algı da yarattı. Yani umudumuz da o, Kıbrıs halklarının birlikte, bir arada yaĢaması, eĢitlik
çerçevesinde yaĢaması için… Büyük bir önem veriyorum. Ancak Ģu anda o, biraz dillendirilmez oldu. ĠĢte, görüĢmeler biraz aksıyor
gibi. Siz müdahil misiniz? Ne kadar müdahilsiniz bu meseleye? Çünkü oradaki çekinceler anlamında müdahilsiniz ama ne kadar
müdahilsiniz, bunu merak ediyorum. Ne düĢünüyorsunuz Kıbrıs meselesiyle ilgili? Ne durumdayız? Ya, bunun çözümünü
cesaretlendirmek için neler yapıyorsunuz? Cesaretlenin lütfen ve bu iĢ çözülsün artık, bu kangren diye tabii ki çağrıda bulunuyorum.
Bu Transatlantik Ticaret AnlaĢması‟ yla ilgili Sayın Bakan, ne kadar müdahilsiniz? ġimdi, AB‟ yle ilgili pek çok konuĢtunuz ama
Transatlantik meseleyle ilgili sizin müdahilliğiniz ne kadar ve Türkiye‟ nin çıkarları noktasında ne durumdayız? Ne kadar kaybımız
olacak? Bununla ilgili nasıl bir faaliyet yürütüyorsunuz, bunu merak ediyorum.
Sayın Bakan, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı‟ yla ilgili ne düĢünüyorsunuz? Bu konudaki Türkiye‟ nin çekincesiyle
ilgili ne düĢünüyorsunuz? Siz Avrupa‟ nın tamamını bilen bir Bakansınız, Avrupa‟ nın her yerinde Yerel Yönetimler Özerklik ġartı
vardır, yerel yönetimler özerktir ama biz burada HDP olarak “ özerklik” dediğimiz zaman, eĢittir “ aman, terörist” , “ Siz ülkeyi
böleceksiniz.” algısı yaratılıyor. Ve Sayın CumhurbaĢkanı da Ģimdi baĢkan olmak istiyor ve “ Güçler uyumu olsun.” diyor, özerklik de
yok, öyle bir noktaya getiriyor mevzuyu ve herkesi, her Ģeyi merkeziyetçi bir anlayıĢ. Avrupa‟ da bu kadar merkeziyetçi bir devlet artık
kalmadı Sayın Bakanım. Bunu onaylarsınız herhâlde. Yerel Yönetimler Özerklik ġartı her yerde var ve bu konuda, Yerel Yönetimler
Özerklik ġartı‟ nın çekincesinin kalkması için bir çalıĢmanız olacak mı? Ve yeni anayasa tartıĢmaları yaptığımız bugünlerde yeni
anayasayla ilgili AB Bakanlığının nasıl önerileri olacak, nasıl müdahil olacak? Bu konuda bence sizin önemli çalıĢmalar yapmanız
gerekiyor, yeni anayasayla ilgili öneriler sunmanız gerekiyor çünkü Avrupa‟ da pek çok çatıĢmalı dönem geçirdi ülkeler. Yani
1950‟ lerden 2000‟ lere kadar çatıĢmalı dönem geçiren ülkeler oldu. Kimisi yirmi yılda, kimisi on yılda, kimisi otuz yılda bunları çözdü
ama maalesef, ülkemiz, hâlâ çatıĢmalı iklimi yaĢıyor ve anayasal olarak bunları çözmek istiyor ve yasal belgelerinde çözüm önerileri
var. Yani sırf anayasayla… Her derde deva değildir Anayasa. Biliyorsunuz, yasal mevzuatta da yol temizliği yapılması lazım. Bununla
ilgili, bence, siz daha çok müdahil olmalısınız. Avrupa‟ da bu iĢler nasıl çözüldü, çatıĢma süreçleri nasıl çözüldü, yerel demokrasi ne
demektir; yerel demokrasiler, özerklik Ģartı bir öcü müdür, değil midir; bununla ilgili bence bir Ģeyler söylemelisiniz diye çağrı
yapıyorum.
Sayın Bakan, çalkantılı dönemlerde AB desteği artıyor. ġimdi tekrar bir yükseliĢ var. Son anketlerde yüzde 65 gördüm. Yüzde
50‟nin altındaydı bu destek, AB‟ ye destek. Hep böyle kriz anlarında destek artar. Bu konudaki görüĢünüzü ben merak ediyorum.
Destek ne durumda? AB sürecini destekleme anlamında kamuoyunda, bir anketiniz var mı? ġu andaki ve Türkiye‟ de tabii.
Bir de, Sayın Bakan, son olarak -bitiriyorum- Türkiye algısıyla ilgili ne düĢünüyorsunuz? Bakın, birkaç yıl öncesine kadar,
Türkiye reform yapıyor, reformlar yapacak, ilerleyecek diye bir algı vardı. Erozyona uğruyordu belki, bazen iyi, biraz iniĢ çıkıĢ
yaĢıyordu ama Ģu anda Türkiye otoriterliğe koĢar adım giden…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …iĢte basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülke algısıyla karĢı karĢıya ve hem iç
barıĢını sağlayamamıĢ hem dıĢarıda bir savaĢ riskiyle karĢı karĢıya. ġimdi, obüsler, mesela Suriye‟ yi vurmaya baĢladı.
BAġKAN – Suriye‟ yi değil…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Suriye‟ yi.
BAġKAN – YPG‟ yi.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Suriye topraklarını vuruyor sonuçta. Ne diyeyim yani! YPG‟ yi vuruyor. Ne bileyim, kimi
vuruyor, bilmiyorum ben. Siz biliyorsanız söyleyin.
BAġKAN – Vallahi öyle yazıyor, Ġnternette öyle geçiyor.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya öyle yazdığı… Neyse toplar sallanıyor, kim, neyse, gene Suriye‟ yi vuruyor. Suudi Arabistan
askerleri burada. Aman kara askerlerini oraya salarız diye Ġslam ordusu adında bir algı var. Bu, mezhep savaĢını tetikleyebilecek bir
durumda, etnik çatıĢmaları tetikleyebilecek bir durumda. Maalesef devlet aklı Ģu anda devre dıĢı, siyaset kurumu devre dıĢı. Tamamen
güvenlikçi bir bakıĢı haiz bir durum. Bununla ilgili sizin, dıĢarıdan Türkiye nasıl görülüyor diye görüĢlerinizi merak ediyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Usta, buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakan, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri; ben de
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, Sayın Bakanım, yeni Kabinede göreviniz tekrar hayırlı olsun.
Sayın Bakan, hakikaten bizi dinlemiyor herhâlde.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġki iĢi bir arada yapabiliyormuĢ, bana da öyle söyledi.
ERHAN USTA (Samsun) – Yani iki iĢi bugün bir arada yapmayın isterseniz.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Not almayayım mı?

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe
Tarih :13/02/2016

Saat :

Kayıt: Bütçe

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 99

ERHAN USTA (Samsun) – Not alın. Not alın da bize bakarak alın Sayın Bakanım. Motive olamıyoruz, konuĢamıyoruz.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Siz önünüze bakmadan konuĢabilirseniz ben de buraya size
bakarak yazabileceğim.
ERHAN USTA (Samsun) – Tamam, anlaĢalım. Ben…
BAġKAN – Sayın Usta, anlaĢalım. Siz bana bakın, Sayın Bakan da not alsın.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Siz bana bakarak konuĢun, ben de size bakarak not alayım.
ERHAN USTA (Samsun) – Peki, tamam.
Sadece not alıyorsanız problem yok. BaĢka iĢlerle uğraĢmama açısından.
BAġKAN – Ben yeniden baĢlatayım isterseniz, bir dakikanız bitti.
ERHAN USTA (Samsun) – Yok, önemli değil. Kısa konuĢacağım.
BAġKAN – Peki, buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – Sürenin bir önemi yok aramızda Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Aramızda hiçbir Ģeyin bir önemi yok.
Buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – Bilmeyenler için… Belki birçok arkadaĢ biliyordur ama biliyorsunuz, Avrupa Birliğiyle iliĢkiler,
Bakanlığınız kurulmadan önce iç koordinasyon Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından yapılırdı. Benim de eski bir mensubu olduğum bir
kurumdur Devlet Planlama TeĢkilatı. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Bakanlığınızı, Devlet Planlama TeĢkilatından ayrılma bir
bakanlık olarak nitelendirirsek herhâlde yanlıĢ olmaz. O da ayrıca bizim açımızdan memnuniyet verici.
ġimdi, tabii, Avrupa Birliği yolculuğu uzun, ince bir yolculuk Türkiye açısından. 1963‟ te baĢlamıĢ bir yolculuktu yanlıĢ
hatırlamıyorsam. Hem sizin iktidarlarınız döneminde hem de geçmiĢ dönemlerde bazen yavaĢ bazen hızlı gitti -bir hızlandı, aĢırı hıza
takıldı- bazen hiç, durdu. Dolayısıyla bizim o süreçte aslında çok da istikrarlı olarak ülke olarak belki devam ettiremedik. Fakat son
dönemde de yine bu istikrarsızlığı yakinen yaĢamıĢ olduk. Birazdan ona da iliĢkin birkaç örnek vereceğim ancak oraya geçmeden önce,
tabii, Avrupa Birliği meselesi, Türkiye açısından bir kimlik ve kader sorunu olarak görülmemeli. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi
olarak meseleye bakıĢ açımız budur. Ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliğinin yörüngesinde sürüklenmeye mahkûm ve muhtaç da
değildir Türkiye ancak katılım müzakereleri en hassas bir Ģekilde, Türkiye‟ nin çıkarları çerçevesinde sürdürülmelidir. Burada ne
gerekiyorsa çalıĢma açısından, kurumlarımız açısından onun yapılması gerektiğine, titizlikle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Tabii
bunlar yapılırken de Türkiye‟ nin millî birlik ve bütünlüğü, terör ve bölücülük gibi iç meseleleri ve Kıbrıs, iĢte Ermenistan, Yunanistan
gibi temel dıĢ politika alanlarında, sorun alanlarında Avrupa Birliği yaklaĢımının Türkiye‟ ye zarar vermemesi önemlidir. Bunu biz
önemsiyoruz ve belki son nokta olarak da yani geneline iliĢkin son nokta olarak da tam üyelik dıĢındaki hiçbir yaklaĢımın
benimsenmemesi gerektiğini ifade ediyoruz.
ġimdi, sözlerimin baĢlangıcında uzun, ince bir yol dedim ve istikrarsızlık oldu, bir yavaĢ gittik, bir hızlı gittik. Örneğin, ben,
Dokuzuncu Kalkınma Planı çalıĢmalarını hatırlıyorum. Hatırlamaya da gerek yok, zaten Plan ortada. Planın vizyonu içerisinde çok
önemli bir yer alıyordu Avrupa Birliği meselesi ve o zaman benimsenen Ģey, hangi konu olursa olsun, hangi düzenleme olursa olsun,
bir Ģey yaparken hep Avrupa Birliği perspektifi açısında bakacağız. Yani bu kadar bir anlam yüklenmiĢti Avrupa Birliğine Dokuzuncu
Plan çalıĢmaları yapılırken ve Dokuzuncu Plan‟ da. Yani 2006, 2007 yılları. Fakat peĢinden iĢte Onuncu Plan yapılırken… Niye Planı
örnek veriyorum? ġimdi, bütün –biliyorsunuz- kamuya yön veren dokümandır. ġimdi, nihayetinde Avrupa Birliğine yönelik iĢte fasıllar
çerçevesinde bir kısım iĢler yapacaksak bunları bizim kurumlarımız yapacak. Kurumlarımızı yönlendiren temel politika dokümanı da
planlardır, kalkınma planlarıdır. Dolayısıyla Kalkınma Planı‟nın Avrupa Birliği meselesine nasıl baktığı, bizim bu iĢi götürmemiz
açısından, yani bu iĢi sürdürmek açısından veya bu iĢte baĢarı veya baĢarısızlık açısından önemli bir husustur, o yüzden planı örnek
veriyorum. ġimdi, Onuncu Kalkınma Planı‟na baktığımızda Avrupa Birliği meselesi hiç yok. ġimdi, tabii bu kadar istikrarsızlık
içerisinde -yani Allah size yardım etsin- ben bu iĢ nasıl olacak bilmiyorum. Hatta, iĢte birkaç -bir yıl oldu mu- yani bir iki yıl içerisinde
Ģu Ģeyleri bile duyduk: ġanghay BeĢlisi, Avrupa Birliğinin sanki alternatifiymiĢ gibi de Türkiye‟ de konuĢuldu. Bunlar tabii yanlıĢ
meseleler. Biz meseleyi o Ģekilde görmüyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye açısından önemli bir projedir ama baĢlangıçta söylediğim temel
ilkeler çerçevesinde Avrupa Birliği projesi önemlidir.
ġimdi, Avrupa Birliği projesi önemli olduğu gibi Avrupa Birliği pazarı da önemlidir. Ben, bunu, dün Ekonomi Bakanlığı
bütçesinde de ifade ettim çünkü bir ara, Avrupa Birliği pazarı çok kolay böyle gözden çıkarılmıĢ gibi bir ruh hâline girdik ülke olarak.
Ben, komĢu ülkelerle ticaretin artırılması stratejisini kesinlikle benimseyen birisiyim. Mutlaka pazar çeĢitlenmesini benimsiyoruz,
buralarda olması lazım, doğuya daha fazla açılmamız lazım, iĢte Amerika BirleĢik Devletleri‟ ne daha fazla açılmamız lazım ama
Avrupa Birliği pazarı bizim açımızdan önemli bir pazardır çünkü bu bizi kayıtlılık açısından önemlidir, bizi disipline eden bir pazardır,
iĢte çocuk iĢçiliği açısından önemlidir, bizim markalaĢmamız açısından, üretimimizin teknoloji seviyesi açısından Avrupa Birliği pazarı
önemlidir, öyle kolay gözden çıkarılacak bir pazar değildir.
Tabii, bütün bunları söylerken -Ģimdi, sizin konuĢma metninizde de var- bu gümrük birliğinden kaynaklanan ülkemizin bir kısım
dezavantajlı durumları var. Bu STA‟ lar kapsamında asimetrik bir iliĢki var. Bunun giderileceğine iliĢkin burada ifadeleri görüyoruz
ancak burada yeterli bir bilgi yok. Aslında ben sunumunuzda bu konunun üzerinde biraz daha fazla durmanızı beklerdim ancak soru,
değerlendirme kısmında daha fazla lütfen bize açıklama yaparsanız iyi olur çünkü Ģimdi, zirvede alınan kararlarda, yani orada “ Kamu
alımları, hizmetleri ve tarım sektörlerini de gümrük birliğine katacağız.” diyorsunuz. Bunlar, aslında, özellikle tarım sektörünün tabii,
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gümrük birliğine katılması bizim üreticilerimizi ciddi mağdur edebilecek bir durumdur. Tüketici açısından iyidir. Tüketici belki daha
düĢük fiyatla mala kavuĢma imkânına kavuĢacaktır ancak yoğun bir tabii, tarım kesiminde nüfusumuz var. Ġstihdamımızın yaklaĢık
yüzde 21‟ i tarım kesiminde. Buradan ortaya çıkacak sıkıntıları, mağduriyetleri iyi hesap etmek lazım. Ben bunlar olmaz anlamında
söylemiyorum ancak Ģunu da biliyorum -yıllarca bürokrasinin içerisinde bulunmuĢ birisi olarak- bu iĢleri böyle çok ciddi, etkilerini çok
iyi analiz edecek Ģekilde çalıĢmıyoruz. Bunları çalıĢmadan yola çıkıp ondan sonra yolun ortasında eyvah, biz ne yaptık gibi bir noktaya
gidiliyor. Bence bu tarım meselesi, kamu alımları meselesi aynı zamanda, önemli hususlardır. Mesela biz ne diyoruz? Öncelikli
dönüĢüm programlarımızdan bir tanesi, kamu alımları yoluyla teknoloji seviyesinin yükseltilmesi. Yani biz Ģunu söylüyoruz: Devlet
içeride teknoloji üretecek Ģekilde teknolojiye yatırım yapılmasını sağlayacak, yerli teknolojiyi destekleyecek Ģekilde kamu alımı yapsın.
ġimdi, gümrük birliğinin kapsamının içerisine alınsın. ġu anda bile orada istediğimiz Ģekilde hareket edemiyoruz ama bu kapsam
içerisine alınması bizim bu politikamızda ciddi bir çeliĢki ortaya çıkarabilir.
TTĠP için de aynı Ģey mesela. Bu Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı AnlaĢması‟ nda da aynı Ģey var. Yani ben buna
iliĢkin olarak Ģu ana kadar Türkiye'nin pozisyonunun ne olduğuna yönelik ciddi, düzgün bir açıklama görmedim iĢin doğrusu. Yani
farklı kurumların farklı görüĢlerinin olduğunu… Ben siyasete girmeden önce devletteyken de bir kısım toplantılarında da bulunmuĢtum.
Ama doğru düzgün –biz ayrıldıktan sonra olduysa bilmiyorum- bir çalıĢmanın olmadığını biliyorum. Bunların çok iyi çalıĢılması lazım.
Ve ondan sonra da kararlı bir Ģekilde burada Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa o yönde adım atılması gerekiyor.
Tabii, bu, çok kapsamlı bir anlaĢma. Normal STA‟ dan farklı bir Ģey bu Amerika BirleĢik Devletleri‟ yle AB arasındaki anlaĢma.
Tabii, AB‟ nin ortak ticaret anlaĢmalarını üstlenme yükümlülüğümüz de olduğu için bizi son derece olumsuz etkileyebilir bu anlaĢmanın
içerisine girmezsek. Ama girmemiz durumunda zaten otomatik olarak bize tarımda gümrük birliğini de getiriyor. Dolayısıyla, iĢe
kapsamlı bir Ģekilde bakılması lazım. Kamu kuruluĢları –bilmiyorum- buna iliĢkin ortak toplantılar mutlaka yapmıĢtır da yani ortak
çalıĢma, gerçekten etki analizi diyebileceğimiz çalıĢmalar yapıldı mı? Yapıldıysa bunlara iliĢkin bilgi verirseniz ben sevinirim.
Hatta, Sayın BaĢkan, komisyonumuza da bu konuda bir bilgi verilmesinin bence bizim açımızdan çok faydalı olacağını
düĢünüyorum. Yani bu TTĠP hakikaten çok önemli bir konu. Yani bizim açımızdan, buraya girip girmeme kararı açısından da yani
gireceksek ne kadar ısrarlı olacağız, karĢılığında ne vereceğiz ne alacağız hayati bir konu.
Ama sizin konuĢma metninizde orasını okumadınız, irticalen geçtiniz ama “ AB nezdinde dile getirilmektedir” diye iĢin doğrusu
çekingen, böyle daha bir ürkek bir ifade -ben öyle en azından nitelendiriyorum- gördüm. Orası önemli Sayın Bakan.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Ek süre vereyim mi efendim?
ERHAN USTA (Samsun) – Bitiriyorum hemen. Bir dakika veya iki dakika verseniz tamam.
Bu göç, mülteci meselesi… Mesela bu 3 milyon avroyu ben merak ediyorum. Bu yıllık mı değil mi? Yıllık değil mi?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Bu yıl için.
ERHAN USTA (Samsun) – Her yıl yenilenecek mi?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Bakılacak…
ERHAN USTA (Samsun) – Yani, Ģimdi, tabii…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Belki fazla olur.
ERHAN USTA (Samsun) – Türkiye‟ yi hani böyle bir toplama kampına, sınır bekçiliğine yani mülteci bakıcılığına zorluyormuĢ
gibi Avrupa Birliğinin bir Ģeyi var. Yani para alalım, para almak… Yeter ki onurlu duruĢumuzla buradan para alınabilir, fazlasının bile
alınması lazım. 3 milyar avro filan bu iĢler için…
BAġKAN – Türkiye'nin harcadığı zaten Ģu an 10 milyar dolara geldi.
ERHAN USTA (Samsun) – Bundan sonra da harcayacak.
Bakın, bu mülteci meselesi birçok Ģeyi bozuyor. Biz bu seçim esnasında Türkiye'nin nüfus projeksiyonunu filan yapacaktık, bir
baktık Ģimdi mülteciler var elimizde. Mültecileri ne var sayacağız, kalacak mı gidecek mi? Yani her Ģeyi etkileyen bir husus. Bu uzun
dönem Türkiye ekonomisini etkileyecek bir Ģey. Dolayısıyla, buradan alacağımız paranın da onurumuzu incitmeden uygun para olması
lazım.
Son söz olarak da, bu iç denetçilik meselesi var. Biliyorsunuz iç denetim 5018 sayılı Kanun çerçevesinde Avrupa Birliği
standartlarında sistemimize girmiĢ bir unsurdur. 5 tane size kadro verilmiĢ Sayın Bakanım, sadece 3 tanesi dolu, 2 tanesi boĢ. Bu 2
tanesinin de doldurulmasının uygun olacağını düĢünüyoruz. Bunların tamamının dolu olacağı varsayımıyla… Ben on yıl da iç denetim
koordinasyon kurulu üyeliği yaptım. BaĢka kadroların tamamını doldurmazsınız ama bunun tamamının doldurulmuĢ olacağını
varsayıyoruz. Bunun da çalıĢmalarınıza yön vereceğini düĢünüyorum.
Bütçenizin tekrar hayırlı olmasını temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Bakan, burada bir de ben ilave edeyim gerçi Sayın KuĢoğlu da bahsetti. Bu Avrupa Birliği Bütçe Komitesinin,
komisyonumuzu ziyaretinde de, tabii ki, Türkiye'nin mülteci konusundaki ve göç konusundaki çabalarını, ev sahipliğini takdir
ettiklerini görüyoruz. Ancak hissiyatımız odur ki Avrupa Birliği mülteci sorununu gerçek manada henüz daha kavrayamamıĢ ya da
kavramak istemiyor. Onlara bu meselenin daha net bir Ģekilde anlatılması gerektiği gibi bir intiba bizde oluĢtu.
Sayın Gizligider, buyurun lütfen.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum.
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Öncelikle Sayın Bakanım sizi tebrik ediyorum. Sayın Bakan Yardımcımızı tebrik ediyorum. Bu isabetli atama dolayısıyla ki
kendisiyle de iki yılı aĢkın bir süre Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda birlikte çalıĢtık. Dört yıl bir süre de Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ve bağlı olarak Karma Parlamento Komisyonunda birlikte çalıĢtık. Bazı gözlemlerimizi paylaĢmak istiyorum gerek sizinle
gerek heyetimizin tamamıyla.
Öncelikle bu lobi faaliyetlerindeki bu klasik lobiciliği aĢmamız gerektiğini düĢünüyoruz, tespit ediyoruz. Zira, yaĢadığımız bir
olaydan hareketle anlatmak istiyorum. Bunun çok ivedi olduğunu düĢünüyorum.
17-25 Aralık sürecinin çok kısa bir zaman sonrasında, ocak ayı içerisinde 3 kiĢilik bir heyetle Strasburg‟ da bir lobi faaliyeti,
aslında ilerleme raporunun öncesinde klasik lobi faaliyeti amaçlı bulunduk. Ve Ģunu gördük, çok ilginçti: Bizden önce birileri gitmiĢ
malum yapının mensupları ve ilk kez duyduğumuz -yani zaten gerçekleĢmemiĢ ama- çok fahiĢ iddialarla inanın ki âdeta bir bilgi
kirlenmesi bombardımanına tutmuĢ, o kadar feci.
Ġkincisi, bu meseleye dair yine bir tespitimizi anlatmak istiyorum ki burada alınmaya mahal olmayacağını ve kastımızın
söylediğimizden baĢka bir Ģey olmadığını baĢtan söyleyerek anlatalım. Avrupa‟ nın birçok baĢkentinde ve Avrupa Birliğinin önemli
merkezlerindeki bürokratlarımızın heyecanının kaybolduğuna dair tespitlerimiz var. Yani olmayacak bir rüya, asla ulaĢılamayacak bir
amaç doğrultusunda biz de rutin iĢlerimizi yapalım, bürokrasinin, memuriyetin taban gereksinimlerini ifa edelim gibi bir hava var.
Bunu özelde somutlaĢtırabilirim. Bunu paylaĢmak istiyorum.
Bir de, efendim, bizden önceki konuĢmacılar da bu TTĠP meselesine haklı olarak çok değindiler. Burada hakikaten kafalar çok
karıĢık ve bizim anlayabildiğimiz kadarıyla… 2013‟ ten beri bu komisyon gündeminde de olmuĢtu, Karma Parlamento Komisyonunun
gündeminde de olmuĢtu, ikili görüĢmelerde lobi faaliyetlerinde de gündeme geldi. Aslında burada Avrupa Birliğinin, özellikle yeni
üyelerinin de kafasının bizimle ilgili karıĢık olduğunu tespit ettik ki o da Ģu: YaklaĢık 2017 gibi planlanıyor yürürlüğe girmesi, 2016
sonu 2017, tabii tahminî bir takvim bunlar. ĠĢte Amerika BirleĢik Devletleri‟ yle Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaĢması ama belki
dünyanın ticari hacminin yüzde 60-65‟ i gibi –yanlıĢ bilmiyorsam- neredeyse dev bir birleĢme söz konusu.
Burada bizi tedirgin eden Ģu: 1996‟ dan beri gümrük birliğine tabiyiz ve Avrupa Birliği üyesi olmadan gümrük birliği… Zaten bu
tek, bir istisna, örneği bir kez yaĢanmıĢ bir istisna. Bundan kaynaklı olarak biz, doğal olarak bu anlaĢmaya tabi olacağız ama bu gümrük
uygulaması meselesi nasıl olacak? Kâbus senaryosu aĢağı yukarı Ģu: Türkiye‟ yi tek taraflı olarak bağlıyor. Buna bağlı olarak da
Amerika BirleĢik Devletleri‟ nden Türkiye‟ ye girecek mallara gümrük vergisi uygulanmayacak, buna karĢılık Türkiye‟ den Amerika
BirleĢik Devletleri‟ ne satılacak mallara gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye hem vergi kaybına uğrayacak hem gümrüksüz mal akımı
sebebiyle kendi sanayisini, ekonomisini korumakta güçlük çekecek. Ucuz mal ithalatı patlayacak, ihracat azalacak, kapasite düĢecek.
Zincirleme etki sebebiyle iĢsizlik, cari açık vesaire… Yani aslında bir felaket senaryosu baktığımızda. Hele hele bizim coğrafyamızda
hem de bugünlerde yaĢadığımız Ģu sıkıntılarla birlikte düĢündüğümüzde bir felaket senaryosu.
Peki, bu iĢ nasıl aĢılacak? Biz bunu o zaman komisyon sürecinde de konuĢtuğumuzda anladığımızın kısa özeti Ģu olmuĢtu: Bu
konuda görüĢülüyor. Yani alternatifler üzerinde konuĢuluyor. Hatta geçtiğimiz ekonomi bakanlarımızdan bu konuda açıklamalar da yer
yer gündeme geldi. Gerekiyorsa gümrük birliğinden çekilmek yani bu dakika itibarıyla artık bize faydası değil zararı olacaktır yahut
Amerika‟ yla bir serbest ticaret anlaĢması imzalamak, ki Amerika BirleĢik Devletleri bunu niye imzalasın? Orada dev bir soru iĢareti
var.
Bir de Ģu var ki herhâlde bildiğim kadarıyla da bunun üzerinde duruluyor: Avrupa Birliğini bu konuda ikna etmek noktasında bir
yoğunlaĢıldı.
Yani burada aslında bir bilgi kirliliği de var; bizlerde de var, doğrusunu söyleyeyim. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komisyon
üyesi milletvekilleriyle görüĢtüğümüzde onlarda da bunu doğrusu büyük bir soru iĢareti olarak algıladık. “ Ya, o iĢ nasıl olacak yani?”
Amiyane tabirle söylüyorum. “ Ya, bu iĢ nasıl olacak?” durumunda bir büyük soru iĢareti var. Bu konuda bizi aydınlatırsanız son derece
memnuniyet duyarız.
Diğer söylediğim iki meselede de, özellikle lobi faaliyeti meselesinde, istirham ediyoruz, lütfen bu klasik ve doğrusu -kaç kez
diyelim- 100 kez diyelim, daha fazla diyelim çünkü hakikaten bu sayı abartılı değil, denenmiĢ ve baĢarısız olmuĢ bu lobi faaliyetine bir
son vermemiz gerekiyor. Bire bir lobicilik mi, burada mı Türkiye‟ yi anlatmak çünkü bazısı Ģöyle sanıyor, ben bunu kulağımla duydum:
ĠĢte, Fatih ÇarĢamba görüntülerinin Türkiye'nin tamamında hâkim olduğu… Ha, bizim bundan utanacak bir hâlimiz yok ama yanlıĢ bir
algı. Kimi hâlâ develerin, Arabistan görüntüsü meselesi gibi, kimi böyle sanıyor, kimi tamamen apayrı senaryolar sanıyor. Bunun
üzerinde biraz kafa yormamız gerekiyor. Buna dair de özelde sizlerle paylaĢacaklarımız olacak.
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Çam, buyurun lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakan, Avrupa Birliği Bakanlığımızın çok değerli yönetici ve bürokratları, değerli
basın emekçileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, hayırlı uğurlu olsun, baĢarılar diliyoruz. Aynı zamanda 24‟ üncü Dönem Parlamentosunda birlikte görev
yaptığımız çok değerli arkadaĢımız Ali ġahin‟ i Bakan Yardımcısı olarak görmek de bizi memnun etti, mutlu etti; baĢarılar dileriz
kendisine.
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Cumhuriyetin BatılılaĢma hedefiyle uyumlu olarak Türkiye-AB iliĢkileri, ülkemizin demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü,
insan hakları, ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti baĢta olmak üzere, çağdaĢ dünyanın en temel değerlerini benimsemesi ve
içselleĢtirmesi açısından giderek artan bir önem taĢımaktadır Avrupa Birliği bizim açımızdan. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği
ekonomiden kültürel hayata uzanan geniĢ bir yelpazede ülkemizin ilerlemesine ve Batı dünyasının önemli bir parçası olmasına katkı
yapacaktır.
AB üyesi bir Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte etkinliğini artıracak ve iç barıĢını tesis etme yolunda büyük bir adım atmıĢ
olacaktır. Ancak, AKP hükûmetleri döneminde, Türkiye-AB iliĢkileri iç ve dıĢ politikada son yıllarda yaĢanan olumsuz geliĢmelerin
etkisiyle kritik bir eĢiğe savrulduğunu görüyoruz.
Hükûmetin iç politikadaki otoriter tutumu ve evrensel değerleri cepheden ihlal eden dıĢ politika tercihleri Türkiye-AB
iliĢkilerini kopma noktasına zaman zaman getirdiğini de hep birlikte izliyoruz.
Son yıllarda yayımlanan AB ilerleme raporlarını bir cümleyle özetlemek gerekirse kısa vadede ufukta tam üyelikle ilgili ciddi
sıkıntıların ve sorunların olduğunu görüyoruz.
Gezi olayları ülkemizdeki demokrasi açığını bütün dünyanın gözleri önüne serdi. Hükûmetin basına karĢı tutumu Türkiye'yi
dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi hâline getirdiğini de görüyoruz.
GörüĢlerini ifade eden akademisyenler CumhurbaĢkanı ve Hükûmetin ağır hakaret ve tehditlerine ne yazık ki maruz kalıyor.
IġĠD ve benzeri küresel tehditler karĢısında Türkiye ile Batı dünyası arasındaki makas açılmakta, Türkiye'yi Batı dünyasında
istemeyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.
Ekonomik eĢitsizlikler her geçen gün büyürken toplumsal sınıflar arasındaki uçurum giderek derinleĢiyor.
Cinsiyet eĢitsizliği ve kadına karĢı Ģiddet Hükûmetin toplumu tasarlamak için baĢvurduğu ana araçlarından biri hâline geldi
neredeyse.
Etnik, dinsel ve kültürel fay hatlarının istismar edilmesi ülke içinde ve bölgemizde kutuplaĢma yarattı; gerginliklere ve nihayet
de çatıĢmaya yol açtı. AB‟ ye tam üye olmak isteyen bir ülkenin bu manzaraları hak etmediğini de söylemek istiyorum.
AB'nin temel değerleri ile AKP arasındaki makas tamir edilemeyecek düzeydedir. Söz konusu olan, dünyaya bakıĢ ve biraz da
medeniyet farkı olduğunu düĢünüyorum.
AKP, AB'ye tam üye olan bir Türkiye'de kendisinin keyfî tutumlarıyla yeri olmadığını bilecek kadar kurnaz.
AKP kurumları ve kuruluĢları inĢa etmek için AB‟ yi kullanmıĢ, istediğini elde edince de hızla AB'ye sırtını dönmüĢ durumdadır.
“ AB” demek demokrasi, insan hakları, cinsiyet eĢitliği, temel özgürlükler, sendikal haklar ve laiklik demektir. AKP ise bunların
neredeyse tamamına karĢı durumdadır izlediği politikalar neticesinde.
Avrupa Birliğiyle iliĢkilerimize baktığımızda Türk dıĢ politikasındaki çöküĢün izlerini burada da görüyoruz. Özellikle dıĢ
politikadaki sıfır sorun sıfır komĢu durumuna gelince bunun da dıĢ politikada çöküĢünü görüyoruz. Ġnsan hakları, demokrasi, hukukun
üstünlüğü gibi çağdaĢ değerler ekseninde Ģekillenen Türkiye-AB iliĢkileri Orta Doğu'daki çatıĢmaların sonucu olarak yaĢanan mülteci
kriziyle birlikte Türkiye ile AB pazarlığına dönüĢtü. AB bize 3 milyar avro verecek, AKP de mültecileri Türkiye'de tutacak. Türkiye
yaklaĢık 70 koĢulu yerine getirdikten sonra AB canı isterse 2016'da Türkiye'ye vize serbestisi uygulayacak.
2015 Türkiye Ġlerleme Raporu'nun önceden ilan edilen tarihten bir hayli geç açıklanması ve 29 Kasımda Brüksel'de düzenlenen
Türkiye-AB Zirvesi ile baĢlayan yeni dönem, Türkiye-AB iliĢkilerinin geleceği konusunda bizi ciddi anlamda endiĢelendiriyor. Çünkü,
Türkiye-AB iliĢkilerinin açılan yeni fasıllara rağmen ağırlık merkezinin ve ekseninin kaydığını düĢünüyoruz.
Mülteci krizi bağlamında AB'nin Türkiye'den büyük beklentileri ve AKP Hükûmetinin vize serbestisi gibi ucu açık vaatleri iç
kamuoyunda göz boyamak için kullanması, AB-Türkiye iliĢkilerinin ana iskeletini oluĢturan Kopenhag Kriterleri, demokrasi, hukukun
üstünlüğü ve laiklik gibi temel değerlerin önüne geçti.
ABD ve Avrupa'nın mülteci akıĢını durdurmak için Türkiye'ye her zamankinden çok ihtiyacı var, bunu biliyoruz. Ancak ABTürkiye iliĢkilerinin demokratikleĢmeden kopuk olarak ilerleme olasılığı bizi kaygılandırıyor. Bu, Sayın Erdoğan'ın ve AB'deki yabancı
düĢmanı sağ politikacıların da isteğidir. Eskiden AB sağı Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık önerirdi, Ģimdi imtiyazlı ortaklık tehlikesinin
yerini çıkarcı ve pazarlıkçı bir anlayıĢ almıĢtır.
AB'nin mülteci krizi konusunda Türkiye'ye ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyaç, iliĢkilerimizin doğasını değiĢtirmemeli ve AB'nin
Türkiye'deki insan hakları ve demokrasi ihlallerine daha yüksek sesle tepki göstermesinin önüne geçmemelidir. Ġlerleme raporunun geç
açıklanmasının altında da mülteci krizi konusundaki pazarlıkların yattığını biliyoruz. Mülteci krizinin çözümü Türkiye ile Batı ülkeleri
arasında hakkaniyetli bir yük paylaĢımından geçmektedir. Bu sorun Türkiye'nin tek baĢına altından kalkabileceği yerel bir sorun
olmanın çok ötesine geçerek küreselleĢmektedir.
Türkiye'de yaklaĢık 3 milyon mülteci var. Bugüne kadar bu konuda 8 milyar dolardan fazla para harcanmıĢ ama sorun
büyümeye devam ediyor, mültecilerin sayısı ve insanlık dramları artıyor. Bu gerçeğe rağmen, AB ülkelerinin mültecileri kabul etmeme
eğiliminde olması, para ve ucu açık vaatler karĢılığında Türkiye'yi mülteci toplama kampına dönüĢtürmek istemeleri kabul edil emez.
Bu, insan hakları baĢta olmak üzere, AB'nin kendi değerlerine de aykırıdır. Ne yazık ki AKP Hükûmeti ne zaman ödeneceği belirsiz,
AB içinde de itirazlara neden olan 3 milyar avro karĢılığında mültecileri Türkiye'de tutmayı kabul ederek, hem ülkemizin itibarını hem
de mültecilerin onurunu zor durumda bırakmıĢtır.
Mülteci üreten düzen durdurulmalıdır. Bunun için, Suriye, Yemen ve Irak baĢta olmak üzere, Orta Doğu'daki savaĢlar bir an
önce siyasi çözüme kavuĢturulmalıdır. Bu bağlamda, Viyana ve Cenevre süreçlerine sahip çıkmak büyük bir önem taĢımaktadır.
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Mültecilerin yerleĢtirilmeleri için Türkiye ve Batılı ülkeler iĢ birliği yapmalı, yük paylaĢılmalıdır. Türkiye'nin toplama kampı
yapılması asla kabul edilemez. Mültecilerin yerleĢtirildikleri ülkelere entegrasyonları sağlanmalı, yabancı düĢmanlığına tolerans
gösterilmemelidir.
AKP Hükûmeti, mülteci krizinin çözümü için AB'yle yaptığı müzakerelerde son derece baĢarısız olmuĢ ve AB'yle olan
iliĢkilerimizi rotasından saptırmıĢtır.
Türkiye'nin AB üyeliği, Türkiye'nin demokrasi, özgürlükler ve insan hakları alanında reformlar yapmasına bağlıdır. Gazeteci
tutuklayan, akademisyenlere hakaret eden, faili meçhulleri azdıran, saldırgan bir dıĢ politika izleyen bir hükûmet Türkiye'yi AB'ye
sokamaz, ancak Türkiye'yi AB'nin tampon bölgesi yaparak mülteci kampı hâline getirebilir.
“ Ekonomik ve Parasal Politika” baĢlıklı 17‟ nci faslın açılmasını memnuniyetle karĢılıyoruz. Ancak bu Türkiye'nin AB'ye tam
üyeliği için yeterli bir adım değil. Müzakere sürecinin gerçekten canlanması için gerekli kritik fasıllar açılmıĢ mıdır? Enerji, yargı ve
temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik gibi kritik fasıllardaki tarama süreçlerinin hızla tamamlanmasını ve somut ilerleme
sağlanmasını bekliyoruz.
Hükûmete sesleniyorum buradan: Kıbrıs konusundan sonra mülteci krizinin de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için bir ön koĢul
hâline gelmesine nasıl izin verdiniz?
Akademisyenlerin bildirisine karĢı baĢlatılan linç kampanyası karĢısında AB'den gelen sert tepkilere verdiğiniz yanıtları burada
paylaĢmanızı istiyoruz ve bekliyoruz.
Mülteci krizi konusunda AB'nin Türkiye'den beklentileri net iken ve sınır güvenliğinin sağlanması örneğinde görüldüğü gibi
beklentilerin kurumsallaĢması yönünde adımlar atılırken, Türkiye'ye vadedilen vize serbestisinin ne zaman gerçekleĢeceği muğlaktır.
2016 yılında AB Türkiye'ye vize serbestisi vermezse AB Bakanı kendisini baĢarısız sayıp acaba gereğini yapacak mıdır?
Sayın Bakan, 2015 Yılı Ġlerleme Raporu‟ndan birkaç Ģeyi de paylaĢmak istiyorum. Yayınladığı raporda “ Mahpus gazeteci sayısı
2011'den beri düĢse de hâlâ 20 gazeteci cezaevinde, çoğu Terörle Mücadele Yasası‟ yla yargılanıyor. Gözaltı, yargılama, cezalandırma
ve soruĢturmalarla Hükûmet medya üzerinde kuvvetli baskı oluĢturuyor. CumhurbaĢkanına hakaretten çok sayıda gazeteci, yazar ve
sosyal medya kullanıcısına soruĢturma ve dava açıldı. Bu davaların bir kısmı hapis cezası, erteleme ya da para cezalarıyla sona
erebilir…” Bu artan baskı ortamının otosansürü de ağırlaĢtırdığı raporda yazıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
(Oturum BaĢkanlığına, BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti)
BAġKAN – Sayın Çam, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum.
Muhalif gazeteler Hükûmet etkinliklerinde sürekli akreditasyon sorunuyla karĢılaĢıyorlar. Aralık ayında, çoğu muhalif medyada
çalıĢan çok sayıda gazetecinin basın kartları geri alındı. Birden fazla uluslararası gazeteci sınır dıĢı edildi. Ġfade özgürlüğü ile nefret
söylemi arasındaki çizgi net değil.
Yine, CumhurbaĢkanıyla ilgili “ 7 Haziran Parlamento seçimleri sırasında CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medya
üzerindeki baskısı kaygı vericiydi. 1 Kasım seçimlerinde de ifade özgürlüğü endiĢe edilen konular arasında yer aldı. Adalet ve
Kalkınma Partisinin kamu kaynaklarını kullanımı eleĢtirildi. Medyaya yönelik artan baskı ve gözdağı otosansüre neden oldu.” diyor.
CumhurbaĢkanına hakaret gerekçesiyle 2014'te 397 yargılama olurken, 2015‟ in ilk altı ayında 962 yargılama yaĢandı.
RTÜK‟ le ilgili, “ RTÜK‟ ün Ģeffaflığı ve bağımsızlığı endiĢe vericidir.” diyor. Yüksek Seçim Kurulu 39 televizyon kanalına 150
uyarı cezası verdi. Uluslararası gözlemciler izlenen 5 ulusal yayıncının 3‟ünün iktidar partisine orantısız Ģekilde fazla yer ayırdığını
tespit etti. Seçim öncesinde RTÜK, Hükûmet yanlısı ve muhalif çok sayıda televizyona tarafsız yayıncılık yapmadıkları gerekçesiyle
ceza verdi.
TRT daha siyasileĢti, seçim sürecinde Hükûmet partisi ve CumhurbaĢkanının konuĢmalarına geniĢ yer verdi. Bu konuyla ilgili
bir istatistik vereceğim Sayın Bakan. 10 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında sadece TRT‟ nin yirmi günlük canlı yayın tablosu Ģu: Recep
Tayyip Erdoğan 29 saat, AKP 30 saat, CHP 5 saat, MHP 70 dakika, HDP 18 dakika. TRT dâhil, 12 televizyon kanalının yirmi beĢ
günlük canlı yayın saati: Recep Tayyip Erdoğan‟ ın 138 saat, AKP 238 saat, CHP 36 saat, MHP 21 saat, HDP sadece 6 saat. Bu
gerçekten kabul edilebilir bir uygulama değil. TRT‟ nin ve televizyonların bu kadar yanlı, bu kadar yandaĢ bir yayın yapmasına asla izin
verilmemeli. Zaten ilerleme raporunda da bunu yazmıĢ.
“ Gazetecilik alanında medyadaki bölünme, basın sektörünün kendi kendini düzenleyebilmesini, profesyonel etiği belirleyecek
ortak kurallar koymasını engelliyor.” diyor. “ Devlet kaynaklı ilanlar adil dağıtılmıyor.” diyor raporda. “ Bağımsız, sürdürülebilir kamu
yayıncılığı sağlanamamıĢ. Yayıncılık Kanunu adil rekabeti garantiye almıyor, tekelleĢmeyi engelleyemiyor.” diyor.
Yine, “ Ġfade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, kiĢisel bilgilerin yeteri kadar korunamaması, pazara eriĢim ve sektör üzerindeki
aĢırı düzenleme endiĢe verici. Ġnternet yasası mart ayında TĠB'in yetkilerini artıracak Ģekilde yenilendi. Yeni düzenleme ifade
özgürlüğü, Ġnternet özgürlüğü, kiĢisel hayatın gizliliği ve bireysel haklar açısından endiĢe verici.” diyor rapor.
Yine, raporda “ 80 bin Ġnternet sitesi engellendi, bu engelleme kararlarının sadece yüzde 5'i mahkeme kararıyla gerçekleĢti.
Twitter ve YouTube terör propagandası iddiasıyla engellendi. Ankara ve Suruç'taki gibi hassas kabul edilen saldırılarla ilgili yayın
yasakları sık sık tekrarlanıyor.” diyor ve ilerleme raporuna birtakım sakıncaları almıĢ ve yürütüyor.
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Bizim, Avrupa Birliği sürecinde çok samimi ve içteniz ve bu süreci baĢlatan bir partiyiz rahmetli Ġsmet Ġnönü döneminde.
Ġstiyoruz ki ülkemiz bir an önce Avrupa Birliğine girsin ve gerçekten Avrupa Birliği standartlarında ve normlarında bir ülkeye ve
demokrasiye kavuĢsun. Ama özellikle dıĢ politikada uygulanan bu yöntemleri ve Ģeyi görünce ister istemez umudumuzu kaybediyoruz.
Dün Ġstanbul‟ da Türkiye Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonunun Genel Kuruluna katıldım. YaklaĢık 30 ülkeden yabancı
konuklar vardı. Özellikle Fransa‟ dan, Almanya‟ dan, Belçika‟ dan, Hollanda‟ dan gelen eski sendika yöneticileriyle bir ara konuĢma
fırsatı bulduğumda, bana yıllar önce Ģunu söylemiĢlerdi Sayın Bakan…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Son cümlem.
BAġKAN – Peki, buyurun lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hep bana Ģu değerlendirmeyi yaparlardı 2000-2008 yılları arasında “ Türkiye Avrupa‟ nın doğusunda bir
ülkedir.” diye söylerlerdi. Dün konuĢtuğumda “ Türkiye artık doğunun batısındadır.” cümlesi gerçekten beni çok yaraladı. Biz her
zaman kendimizi Avrupa‟ nın doğusunda bir ülke olarak ve Avrupa‟ nın bir partneri, bir ortağı olarak değerlendirirdik ama Ģimdi
Avrupa‟ nın bizi doğunun batısında bir ülke olarak değerlendirmesi, bizim geldiğimiz nokta itibarıyla çok itibarlı ve çok doğru bir
noktada olmadığımızı düĢünüyorum.
Ümit ediyorum ki bu önümüzdeki süreçte bu müzakerelerin en iyi Ģekilde yürütülerek Türkiye'nin hak ettiği bir yere
kavuĢacağına ve Avrupa Birliğinin bir yedek lastiği, stepnesi, mültecilerin toplandığı bir yer değil; oranın ögesi olacağına, esas elemanı
olacağına inanıyorum ve 2016 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çam.
Sayın Fahrettin Oğuz Tor, buyurunuz efendim.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, kıymetli Komisyon üyesi arkadaĢlarımız,
Bakanlığımızın değerli personeli, kıymetli basın mensupları; ben de Bakanlık bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu
vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben de çok kısa olarak birkaç konuda bilgi sunmak istiyorum. ġimdi, Avrupa Birliği ülkeleri zaman zaman, bildiğiniz gibi,
Türkiye'nin iç politik meselelerine karıĢıyorlar. Bunlara zaman zaman Ģahit oluyoruz. ĠĢte, sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, buna
karıĢır; baĢka Ģeylere karıĢır.
ġimdi, tabii, ben KahramanmaraĢ Milletvekili olmam hasebiyle, KahramanmaraĢ‟ ta da bir göçmen kampımız var, kampın
dıĢında ciddi de bir Suriyeli göçmen nüfus var. ġimdi, bu Suriyeli göçmenler neredeyse yerleĢik düzene geçmiĢler. Sınır ticareti yoluyla
ciddi Ģekilde ticaret yapan var. GiriĢ-çıkıĢ yapıyorlar, sınır da herhâlde çok kontrollü değil. ġimdi, seçim döneminde de çok gezdik biz,
orta ölçekli iĢletmelerde ciddi Ģekilde -değil yüzde 10- Suriyeliler çalıĢıyor. Tabii, bu, haksız rekabeti de beraberinde getiriyor. Yani
prim yok, vergi yok, ondan sonra bir öğle yemeği, 200-300 lira paraya çalıĢıyorlar. Bir atölyeye girdim ben, çocuk iĢçiler de var burada,
50-60 kiĢinin içinde 1 tane Türk, yerli çalıĢanımız yok. Çok sayıda çalıĢan var. Tabii, baĢka problemleri beraberinde getirmiĢ, mesela
kiralar çok artmıĢ, ciddi Ģekilde muzdarip vatandaĢ, “ 200-300 liraya oturuyorduk, 500-600 lira oldu.” der. Efendim, tabii, bunların
eğitim, kültür seviyeleri çok düĢük. Geceleri bile, hava karardıktan sonra sizi çevirip para isteyenleri gördük, genç genç çocuklar, 15-16
yaĢında kız çocukları. Tabii, baĢka Ģeyleri burada söylemek istemiyorum, ahlak da çok dibe vurmuĢ durumda. ġimdi, hırsızlık artmıĢ
durumda. Yani Suriyeli göçmenlerin Türkiye‟ ye… Hatta Ģunu da söyleyeyim: Birçok evlilik, ikinci evlilikler almıĢ baĢını… Yani Türk
aile yapısı da bozuluyor. Belki Sayın Bakan Yardımcınız… Orada da benzer Ģeyler var. Hakikaten ciddi problemler var.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKAN YARDIMCISI ALĠ ġAHĠN – O biraz algı Sayın Vekilim, ben çok yakinen ilgileniyorum, biraz da
abartılıyor yani.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Yani ciddi sıkıntılar var, bunlara Ģahit olduk.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKAN YARDIMCISI ALĠ ġAHĠN – Sıkıntılar mutlaka vardır.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – ġimdi, tabii, Ģöyle: 3 milyar euro çok büyük bir para değil. Yani kiĢiler burada
kalmak istemiyorsa bıraksın gitsinler. 3 milyar euro da kendilerinin olsun, Suriyeli göçmenler de kendilerinin olsun. Biz bu sınır
boylarında niye bunları engelliyoruz? Yani özellikle Türkiye‟ ye niye hizmetçilik yaptırmak istiyorlar? Dolayısıyla, Suriyeli
göçmenlerin Türkiye için çok ciddi bir problem olduğunu ve gelecekte de olacağını düĢünüyorum ben. Hatta Suriye‟ de bir barıĢ
sağlansa bile bunların gitmeyeceği kanaatindeyim. Türkiye‟ de bunca iĢsizlik var, geçim sıkıntısı varken bunların iĢ kapmaları da
Türkiye‟ nin aleyhinedir diye düĢünüyorum.
Sayın Bakanım, tabii, mesela, Avrupa Birliği ülkeleri, iĢte, Kuzey Irak‟ la, Kobani‟ yle, bilmem Ģurayla burayla çok ilgilendiler
ama ben rastlamadım, bilmiyorum. Bayırbucak bölgesinde yaĢayan bizim Türkmen soydaĢlarımızla ilgili ciddi bir ses duymadık
bunlardan. ġimdi, Bayırbucak bölgesinin Türkiye için çok büyük bir önemi var. Biz buralara gittik, bizzat da görüĢtük. Mesela, bu
bölgede El Nusra, IġĠD, PKK, PYD hiç olmamıĢ, bir tane bile olmamıĢ. Bir ara denemiĢler ama baĢarılı olamamıĢlar. Buradan
Türkiye‟ ye bir tehdit, bir geçiĢ olmamıĢ. Burada yaĢayan, Bayırbucak bölgesinde yaĢayan, özellikle Bayır bölgesinde yaĢayan bizim
Türkmen kardeĢlerimiz buradan koparılırsa Türkiye çok ciddi problemlerle yüz yüze, yani sizin tehdit komĢunuz olacak. Yani buradaki
insani sıkıntılar bir tarafa, dolayısıyla, buraya da çok özel bir önem vermek gerektiğini, Avrupa Birliği ülkelerinin buna da… Bu
konunun da bu ülkelere çok ciddi Ģekilde anlatılması gerektiğini düĢünüyorum.
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Sayın Bakanım, tabii, dün KahramanmaraĢ‟ ın düĢman iĢgalinden kurtuluĢunun 96‟ ncı yıl dönümüydü. Biz törenlere katıldık,
sayın bakanlar vardı. ġimdi, burada Ġngilizler ilk önce iĢgal ettiler, daha sonra bunlar beceremedi…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tor, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – Tamamlıyorum efendim, tabii ki.
BAġKAN – Buyurun.
FAHRETTĠN OĞUZ TOR (KahramanmaraĢ) – ġimdi, içlerinde Tunuslu, Cezayirli Müslüman askerler vardı, güvenemediler
bunlara. Daha sonra yerli iĢ birlikçilerin kıĢkırtmasıyla Fransızlar davet edildi. Fransızlarla da çok ciddi çatıĢmalar meydana geldi ve
dün birlikte yaĢadığınız, dinî bayramlarda sizlere çörek ikram eden, sizin onlara börek çörek ikram ettiğiniz yerli, bizim, Ermeniler
diyelim, Fransızlara güvenerek baĢ kaldırdılar. Maalesef çok ciddi sıkıntılar yaĢandı, çok ciddi katliamlar yapıldı çünkü Türk‟ ün,
Müslüman‟ ın silahı yoktu. Evlerden evlere geçmek suretiyle mücadele ettiler ama bu mücadeleyi baĢardılar. Öyle oldu ki bunlar yirmi
iki günlük bir çete savaĢında atlarının nallarına keçe çakarak Türkiye‟ yi, KahramanmaraĢ‟ ımızı terk etmek zorunda kaldılar. Özellikle
bunların düĢmanlığı hiçbir zaman bitmedi Türkiye üzerindeki. Bunların atlarının nallarına keçe çakarak kaçtıklarını da Avrupa Birliği
ülkelerine zaman zaman hatırlatmakta fayda olacağı kanaatindeyim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Tor.
Sayın Çakırözer, buyurun lütfen.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, Sayın Divan, Sayın Bakanım, değerli Komisyonumuzun değerli üyeleri,
Bakanlığımızın ve diğer kamu kuruluĢlarının saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, görevinizin devamını ben de tebrik ediyorum. Bakanlığınızın bütçesinin hem ülkemize hem halkımıza hayırlı
olmasını Ģimdiden temenni ediyorum.
Az önce Sayın Çam da söyledi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bugüne kadar, sizin konuĢmanızda bahsettiğiniz o, iĢte,
mevzuat ki yaklaĢık 2 bine yakın düzenleme yapıldı, bunların çoğunda destekçi olduk. O yüzden bizim, Avrupa Birliği sürecinde “ ġunu
yapmadık.” ya da “ ġunu yapmadınız.” denecek bir konumuz yok, tam tersine her konuda desteğiz. En son Sayın Genel BaĢkanımızın
Sayın BaĢbakanla yaptığı görüĢmede de gelecek olan Avrupa Birliğine iliĢkin yeni yasaları da destekleyeceğimizi açıkça ifade etmiĢ,
kamuoyuyla da paylaĢmıĢtık.
Gelinen noktada, hem sizin sunumunuzla ilgili hem de Avrupa Birliğiyle iliĢkilerimize iliĢkin bazı kanaatlerimi paylaĢmak
isterim. Siz de ifade ettiniz, kamuoyunda da böyle bir algı var, Avrupa Birliğiyle iliĢkilerde bir canlanma algısı diyeyim ya da gözlemi
hep konuĢuluyor, sizin konuĢmanıza da konu oldu. Tabii ki Avrupa Birliğiyle iliĢkilerin arzu ettiğimiz tam üyelik hedefine bi zi
götürmesi bizim en büyük arzumuz ama burada Ģöyle bir kaygıyı, sıkıntıyı ifade etmek gerekiyor çünkü hem bahsettiğiniz zirve hem de
son dönemdeki yakınlaĢma ana eksen olarak Suriyeli sığınmacılara nasıl bir yer bulunacağı konusuyla ilgili. Nitekim kasım zirvesinin
aslında önemli bir bölümü de –ki ondan önceki hazırlıklar ve sonrası da- hep bu konuya eğilmiĢ durumda. Burada benim hatırlatmak
istediğim ya da dikkat çekmek istediğim konu Ģu: Avrupa Birliği -ki bunu en iyi bilenlerden birisiniz siz de- Türkiye‟ nin müzakere
sürecini her seferinde tarihsel olarak yeni koĢullara bağlamıĢtır, Ģimdi de bağlamaktadır. Bence, mülteciler konusu, sığınmacılar konusu
Türkiye önünde hem Avrupa Birliği üyeliği, tam üyeliği açısından hem de önem verdiğiniz, hepimizin önem verdiği vize serbesti si
açısından, aslında yeni bir kriter hâline getirilmiĢ durumda. Her iki konu da -yani hem tam üyelik sürecimiz hem de vize serbestimizyapılan toplantılar ve açıklanan bildiriler sonrasında aslında mültecilerin, Suriyeli sığınmacıların Türkiye‟ de tutulması koĢuluna
bağlanmıĢ durumda. Avrupa Birliğinin askıya aldığı fasılların yanı sıra, Ģimdi de müzakereler, aslında, tamamen sığınmacılar paketine
bağlanmıĢ durumda. Nitekim dikkat ederseniz, Avrupa Birliğinden gelen, baĢta Sayın Almanya BaĢbakanı Merkel olmak üzere, artık
tüm açıklamalar buradan yani Türkiye‟ den Avrupa‟ ya yönelik sığınmacı trafiğinin artıp azalmasına göre, iĢte, açıklamalar olumlu ya da
olumsuz Ģekilde geliĢmekte.
Türkiye‟ nin AB‟ yle müzakerelerinin koĢulları bellidir. Yeni koĢulların dayatılması aslında kabul edilmemeliydi ancak anladığım
kadarıyla, Hükûmetiniz bu sığınmacılar konusunu bir Ģekilde Avrupa Birliğiyle, içinde bulunduğu zor dönemde, dıĢ dünyayla
iliĢkilerde, özellikle Suriye krizi nedeniyle zor dönemde AB‟ yle iliĢkilerin geliĢtirilmesini bir fırsata çevirmek istedi. Eğer bu fırsat
AB‟ yle iliĢkilerimizin tam üyelik sürecine ilerlemesine katkı sağlarsa biz bundan memnun oluruz. Ancak bu konuda birkaç hususu
vurgulamakta fayda var.
AB tam üyeliğini biz vatandaĢlarımızın her birinin tamamen eksiksiz yararlanacağı bir değerler manzumesi olarak görüyoruz.
Bu değerleri unutanlar için yeniden hatırlatmakta fayda var: Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, can ve mal güvenliği, ifade, basın
ve inanç özgürlüğü. Bu konuda hep arkadaĢlarım da bahsetti, az önce bahsettiğim, benim de vurguladığım mülteci bunalımı bizleri
yanıltmamalı. Avrupa Birliği kurumsal ve AB ülkeleri tek tek bugün insan hakları ve demokratikleĢme konularını ve bu alanlardaki
vahim ihlalleri dile getirmiyor olabilirler, bazı fasılları açarak bizim, mültecileri tutmamız için taviz veriyor olabilirler ama tam üyelik
hedefimizin gerçekleĢebilmesi için Kopenhag Kriterlerini tam ve eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Esasen bu kriterlerin yerine
getirilmesi -sizinle de inanıyorum aynı Ģekilde düĢünüyoruz- bir AB projesinden çok modern ve çağdaĢ Türkiye projesi olarak kabul
edilmeli ve bir an önce gerçek bir demokratikleĢme süreci baĢlatılmalıdır. Ama -az önce de bahsettik- son ilerleme raporundaki hususlar
ki hatta ve hatta ilerleme raporunun bizzat ertelenmesi dahi ülkemizin bu konudaki durumunu gözler önüne sermektedir. Ġlerleme
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raporu, biliyorsunuz, bugüne kadar hep bir, Türkiye‟ nin demokratikleĢmedeki durumunu gösteren bir teknik rapor niteliğindeydi, o
yüzden de tüm taraflar bunu aynı gözle, objektif bir gözle gördü.
Ancak bu sene ilk kez, son günlerde yalanlanmayan diyaloglarla da ortaya çıktı ki siyasi gerekçelerle bu rapor ertelendi ve bu
rapor aslında bizzat artık siyasi bir nitelik kazandı. Eskiden olduğu gibi, yani bir OECD raporu gibi, bir Dünya Bankası raporu gibi
hepimize ıĢık tutacak bir rapor olmaktan maalesef çıktı. Bu raporda, son raporda, ertelenerek açıklanan son raporda, az önce
bahsettiğim temel hak ve özgürlüklere iliĢkin önemli tespitler var Sayın Bakanım. Bunları sizler de biliyorsunuz ama hukuk devleti,
ifade ve gösteri özgürlüğü alanında çıkan yasaların AB standartlarının tersine iĢlediği, yasal çerçevedeki eksiklerin baĢında yüzde 10
seçim barajının geldiği, istikrarsızlık ve Türk demokrasisini hedef alan Ankara saldırısı konusunda hızlı, Ģeffaf soruĢturma
yürütülmesinin gerekliliği, sivil toplumun gösteri özgürlüğü alanındaki sınırlamaların endiĢe kaynağı olduğu, özellikle yargının
bağımsızlığı ve güçler ayrılığı ilkelerinin sarsıldığı, yolsuzlukla mücadelede Türkiye‟ nin karnesinin yetersiz olduğu, yolsuzluğun
yaygın olduğu, yürütmenin yüksek profilli yolsuzluk soruĢturma ve yargılamalarına -ki burada ad verilerek Deniz Feneri ve Aralık
soruĢturmalarından bahsediliyor- müdahalelerin temel kaygı olduğu, finansal soruĢturmalarda önleyici maksatlı mal varlığı
dondurmalarının çok nadir uygulandığı, ifade özgürlüğü ve gösteri özgürlüğünde belirgin geri gidiĢ olduğu, polise ve jandarmaya
yeterli denetim olmaksızın çok geniĢ keyfî yetkiler verildiği ve özellikle Ġnternet yasasındaki değiĢikliklerin hükûmete mahkeme kararı
olmadan çok geniĢ engelleme yetkisi verdiği gibi çok önemli tespitler var.
Az önce sizler konuĢmanızda çok da önemsediğim iletiĢim stratejisinden bahsettiniz, çok önemsiyorum. Ancak tabii ki iletiĢim
stratejimiz önemli Avrupa kamuoyuna kendimizi anlatmak için ama bu iletiĢim stratejisinin aynı zamanda, örneğin Sayın
CumhurbaĢkanıyla, Sayın Hükûmet üyeleriyle koordineli olması lazım. Eğer -yalanlanmadığı için söylüyorum- gerçekten biz AB ile
iliĢkilerimizi “ Otobüsle göndeririz, uçakla göndeririz, açarız kapıyı gelirler.” gibi bir seviyede tutarsak iletiĢim stratejimiz ne olursa
olsun Avrupa kamuoylarını biz ikna edemeyiz.
O yüzden örneğin gazeteciler konusunda az önce Sayın Çam söyledi raporda tespit edilen eksiklikleri. O raporun üstüne,
biliyorsunuz, Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı, üç aya yakın bir zamandır cezaevindeler. Avrupa‟ dan çok büyük bu konuda kaygı
duyduklarını belirten açıklamalar var. Ġçeride de öyle, meslek örgütleri öyle, gazeteciler öyle. Ġfade özgürlüğü alanında geri gidiĢ devam
ediyor. Yani bir iletiĢim stratejisinin baĢarılı olması için evimizin de düzenli olması lazım, evin içinin. Bu konuda neler yapılmakta
olduğunu da bizimle paylaĢırsanız çok sevinirim.
Birkaç konuya daha, iletiĢim stratejisinin yanı sıra sizin bahsettiğiniz mali yardımlar konusunda belki… Ġzleme ve
değerlendirmeye nasıl bir öncelik verilecek? Yani bahsettiğiniz -sanırım 4,6 milyar euro dediniz- bu Avrupa Birliği paraları nereye
harcanıyor? Etki sonucu nedir? Bu konuda belki projelendirme ya da bunun kamuoyuyla paylaĢılmasında fayda var diye düĢünüyorum.
Bir de Gümrük Birliği konusunda bir vurgunuz oldu Sayın Bakan. Gümrük Birliğinin revizyonu kapsamında tarım, hizmetler ve
kamu alımları alanında Gümrük Birliğine dâhil olmasının söz konusu olmasını söylediniz. Tabii bu alanlar, bahsettiğiniz alanlar
Türkiye‟ de milyonlarca kiĢiyi yakından ilgilendiriyor. Kamu alımlarının AB pazarlarına açılmasıyla birlikte firmalarımız ve
giriĢimcilerimiz bir anda Avrupalı firmalarla karĢı karĢıya gelecek. Yerli firmalarımızı koruyacak bir mekanizma geti rilmezse sıkıntılı
sonuçlar oluĢabilir kanaatindeyiz. Aynı durum tarım alanı için de geçerli.
BAġKAN – Sayın Çakırözer, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum, buyurun efendim.
UTKU ÇAKIRÖZER (EskiĢehir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Aynı durum tarım alanı için de geçerli. Tüm dünyada tarım ülkelerin en öncelikli gördüğü, en önem verdikleri, taviz
vermedikleri sektörlerin baĢında geliyor. Gümrük Birliği alanının geniĢlemesi, çiftçilikle geçinen binlerce ailenin de zorlanması
anlamına gelebilecektir. Bu alanlarda üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılmazsa yerli üreticilerimize, firmalarımıza
ve çiftçilerimize belki de en büyük zararı devlet eliyle vermiĢ olma riskiyle karĢı karĢıyayız.
Son olarak vurgulamak istediğim husus hem sizin de bahsettiğiniz konuĢmanızda yine, Avrupa Birliğiyle Amerika BirleĢik
Devletleri arasında Serbest Ticaret AnlaĢması müzakereleri yapılmakta. Tabii ki Gümrük Birliğinin revizyonundan bahsettiniz ama aynı
zamanda bizim bu anlaĢmanın mutlaka içinde yer almamız gerekiyor. Ama dün sizin yerinizde oturan Sayın Ekonomi Bakanına da aynı
çağrıyı yapmıĢtık. Bu konuyu çok çok yakından izlememizde fayda olduğu kanaatindeyiz. Yoksa, araĢtırmalar, uzmanların tanıklığı
Ģunu ortaya koyuyor: Bu ortaklığın dıĢında kalmak yani Avrupa Birliği-ABD ortaklığının dıĢında kalmanın Türkiye‟ ye 20 milyar
dolarlık bir kayba mal olabileceği uyarısında bulunuyorlar. Bu konuya sizin de Bakanlığınızın da belki içinde yer almamızın özel
katkısı olabilir diye düĢünüyorum.
Bir kere daha, AB tam üyelik sürecini partimizin desteklediğini, bundan sonra Meclise gelecek her türlü bu süreçte bizi ileriye
götürecek adıma destek vermeye hazır olduğumuzu belirterek Bakanlığınızın bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını
diliyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çakırözer.
Değerli milletvekilleri, konuĢmalar tamamlanmıĢtır.
ġimdi, soru kısmına geçiyoruz.
Toplam on dakika Komisyonumuz üyesi olan milletvekilleri ve beĢ dakika da Komisyonumuz üyesi olmayan değerli
milletvekilleri için soru süresi olduğu için ben toplam on beĢ dakikalık soru süresini baĢlatıyorum.
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Bu süre içerisinde soru sormak isteyen değerli milletvekillerinin önlerindeki düğmelere basmak suretiyle söz istemelerini
istirham ediyorum.
Buyurun Sayın Durmaz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Tekrar hayırlı olsun, baĢarılar diliyorum Sayın Bakan ve ekibine.
Bütün göçler Avrupa‟ ya gitmeyi istiyor. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk de çağdaĢ medeniyetler seviyesini ve
Türkiye‟ nin yönünü Batı‟ ya dönmesini bu ülkeyi kurduktan sonraki süreçte bizlere öğütlemiĢti. Ama biz ısrarla hep böyle o pusuladan
ara ara sapmalara, yaklaĢık on dört yıldır da iktidarda olan partiyle belli dönemlerde görüĢüp oradaki bize verilen kriterler konusunda
doğru bir rota izlemedik. Ama siz de bu Ģansın biraz daha Ģahsınız ve ekibinizde Ģöyle bir incelediğimizde birçoğunun hem donanımlı
bir ekip olduğunu gördük. ĠnĢallah bu süreci kısalacak.
Ülkemizdeki bu kriterler hep önümüze konuyor ama bakıyoruz, Avrupa Birliğinin bize koyduğu kriterlerde hep karnemiz kırık
notla dolu. Bu süreçte bunların tek tek üstesinden gelebilecek Kabinede etkili olabileceğinize inanıyor musunuz?
Yolunuzda baĢarılar diliyoruz.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Durmaz.
Sayın KuĢoğlu, buyurunuz efendim.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanım, birkaç bin ya da en fazla birkaç yüz bin mülteci için bu kadar sıkıntıya giren Avrupa‟ nın 78 milyonluk Türkiye
karĢısında vizeyi kaldıracağını düĢünüyor musunuz? Bu konuyla ilgili nasıl bir yorum yaparsınız? Yoksa bir aldatmacadan mı ibaret
olacak bu görüĢmeler, hüsranla mı son bulacak?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın KuĢoğlu.
Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakan, kaçırmıĢ olabilirim ama tam olarak Geri Alım AnlaĢması‟ yla ilgili öngördüğünüz tarih nedir? Yani bunu
söylediniz mi? KaçırmıĢ olabilirim. Ama bir de Geri Alım AnlaĢması‟ nda yeni fasılların açılması meselesi pazarlık konusu mudur?
Yani “ Geri Alım AnlaĢması imzalayacağız. Bunun karĢılığında Ģu Ģu fasıllar açılacak.” mevzusu pazarlık konusu mudur? Velev ki
pazarlık konusuysa biz Geri Alım AnlaĢması‟ nı açıp da fasıllar ilerlemezse Geri Alım AnlaĢması‟ nı geri çekmek gibi bir hakkımız söz
konusu olacak mı? Bunu sanıyorum diğer konuyla ilgili bağdaĢtırdınız. Bu Geri Alım AnlaĢması‟ yla da bir bağı var mı fasıl açılma
meselesinin? Onu merak ediyorum. Bir taahhüt aldınız mı bu konuyla ilgili? Veya bir pazarlık varsa fasıllar açılacak… Eğer taahhüt
aldıysanız hangi fasıllarla ilgili taahhüt aldınız?
BAġKAN – TeĢekkürler.
Sistemde soru için söz talep eden baĢka değerli milletvekili olmadığından soru iĢlemini sonlandırıyorum.
Evet, Ģimdi, efendim, Değerli Bakanımız hem konuĢmalar sırasında ifade edilen eleĢtirilere ve görüĢlere iliĢkin kendi
değerlendirmelerini sunmak hem de tevcih edilen sorulara cevap vermek üzere söz alacak.
Sayın Bakanım, herhâlde yarım saatlik bir süre yeter diye umuyorum ama bu süre yetmezse bir on dakika daha ilave süre
verebiliriz efendim.
Buyurunuz.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum. ġansımızı deneyelim.
Öncelikle çok teĢekkür ediyorum bütün görüĢ ifade eden sayın Komisyon üyelerimize, milletvekillerimize. Gerçekten sizlerin
soruları da bizim için bir anlamda sizin nabzınızı tutmak bakımından yarar sağlıyor, tenkitleriniz olsun, görüĢleriniz olsun, hepsi
değerlendiriliyor.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın Bakanım…
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, sözleriniz kayda geçmedi, bir daha tekrar eder misiniz efendim?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın Bakanımıza görüĢ belirtmeyenlere de teĢekkür edin diyorum, gecenin bu vakti
oldu, biz vakit uzamasın, sabahı bulmasın diye görüĢlerimizi beyan etmedik.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Sessiz kalarak yüz ifadeleriyle verdiği destekten ötürü de bazı
milletvekillerimize ayrıca teĢekkür ediyorum.
Öncelikle, izin verirseniz, ilerleme raporuyla ilgili bir iki Ģey söylemek istiyorum. ġimdi, ilerleme raporları aslında
komisyonda… Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde maalesef daha önce Yunanistan‟la aynı sepette üye olmaya doğru giderken bana göre
kendi yanlıĢ kararı nedeniyle kendisini bu sepetten çıkarttığı için sonraki aĢamada kendisiyle hiç ilgisi olmayan baĢka ülkelerle birlikte
bu üyelik müzakerelerine yaklaĢma mecburiyetinde kalmıĢtır. Bu ülkelere baktığınızda, Malta ve Kıbrıs haricindeki diğer ülkelerin
hepsi eski komünist sistemden gelen ve gerçekten bir harita üzerinde yapılan pazarlıkla kırk beĢ sene komünist idare altında yaĢamak
mecburiyetinde kalmıĢ ülkeler ve bunlar için o günün psikolojisinde ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliğine üye olmak veyahut
özellikle de NATO‟ ya üye olmak saiki var. Bunun için de tabii, Avrupa Birliğinin bütün verdiği kâğıtları hemen yerine getirmek, hiçbir
sıkıntı çıkarmamak, süreyi mümkün olduğu kadar kısaltmak gibi bir psikoloji içinde oldular. Türkiye bu ülkelerle aynı sepette olunca
da maalesef Avrupa Birliğinde bir psikoloji oluĢtu yani “ Avrupa Birliğine girmek isteyen böyle davranır. Ġtiraz olmamalı, Avrupa
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ruhuna uygun Ģekilde davranılmalı.” Ģeklinde bir psikoloji ve Türkiye, tabii, bu ülkelerle aynı kategoride değil. Biz önümüze konan
kâğıtları “ Al, bunu yap.” Ģeklinde değerlendirmediğimiz için, bizim de söz hakkımız olduğunu ifade ettiğimiz için birçok bakımdan da
burada aynı yöntem içinde olmadık.
ġimdi, tabiatıyla ilerleme raporları da aslında bu yeni sepetin baĢlangıcıyla birlikte çıktı ve diğer ülkeler bakımından “ Alın bunu
yapın, ondan sonra gelin, üye olun.” Ģeklinde bir psikolojiyle yazılmaya baĢlandı. Türkiye için de 2000 yılı raporu böyle bir rapordu ve
Ģimdiye kadar yazılmıĢ en kötü rapor 2000 yılı raporudur ve ben de gittim, bu raporu yazan arkadaĢı buldum Brüksel‟ de. ġu sizin
oturduğunuz masa kadar bir odada oturuyor, dedim ki: Sen bu raporu yazdın da Türkiye‟ ye hiç geldin mi? “ Hiç gelmedim.” dedi. Senin
Bram Stoker‟ la bir alakan var mı? Drakula‟ yı yazan Bram Stoker da hiç Romanya‟ yı görmeden Londra Kütüphanesi‟nde orada bakarak
yazmıĢtır ve coğrafi Ģeyler bile tutmaz. Onun üzerine biz de yeni bir sistem kurduk ve dedik ki: Yani önce bizden bilgileri alın, kendi
kaynaklarınızdan da alın, bunları mukayese edin ve bu raporu bir anlamda birlikte hazırlayalım ama bu rapor komisyonun raporu
olamaz, bu raporun bizim ortak raporumuz olması lazım, birlikte değerlendirdiğimiz bir rapor olması lazım ki o zaman bu iliĢkinin
ileriye gitmesine katkı sağlayacak bir belge olsun ve son zamanlarda da bunu gerçekleĢtirmeye baĢladık. Gayet tabii, raporun içinde
tenkitler olacak, öneriler olacak, takdir ifadeleri de olacak ama bunlar içinde Ģayet hak etmediğimiz tenkitler varsa, yanlıĢ bilgiler
üzerine yazılmıĢ tenkitler varsa da birkaç yıldır biz Ģu usulü uyguluyoruz: Biz bunları basın önünde tartıĢmayız diyoruz. Bunun
doğrusu, biz yazılı olarak bildiririz, Ģunlara katılıyoruz, bunlara katılmıyoruz. GörüĢürüz, ikna etmeye çalıĢırız ve sonunda ortaya çıkan
bir sonraki noktada bu rapor Türkiye ile Avrupa Birliğinin ortak kâğıdı hâline gelir. ġimdi, dolayısıyla, bu anlayıĢ içinde bu raporun
içindeki tenkitleri tenkit olarak alıp da buradan bir baĢka noktaya getirmek bence doğru değildir. Bunları kendi çerçevesi içinde
değerlendirmemiz lazım, yoksa bunlara bir talimat Ģeklinde, “ Burada yazıyor, dolayısıyla bunlar yapılmalıdır.” Ģeklinde bir psikolojiyle
bakarsak bu yanlıĢ olur. Bir husus bu. Ġkincisi…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama üçüncü bir gözün eksikleri, eksiklerinizi görmesi açısından önemli.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ben yararlı diyorum yani tenkit de olmalı ve biz aĢağı yukarı on
dört yıllık, on beĢ yıllık süreç zarfında bu tenkitlerden yararlandık ama yeter ki bu tenkitlerin doğru olduğuna inanalım ve yanlıĢ bilgiler
üzerindeki bir tenkit olmadığına inanalım. Ama, orada yazıldı diye bizatihi bunu bir talimat olarak diğer bazı ülkelerde olduğu gibi
almayalım.
Hatırlayacaksınız, geçen sene bu ilerleme raporunun üzerine Parlamento her yıl bir de Parlamentonun Türkiye raporunu
yayınlar. Bu yılki raporda 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen bir Parlamentonun yanlıĢ kararına atıf olduğu için biz bu raporu
iade ettik ve bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Bu yıl Ģayet yine Türkiye‟ nin en hassas noktalarında ilerleme raporunda böyle bir
ifade, buna benzer baĢka tür ifadeler yer alırsa da aynı Ģekilde davranma hakkımızı mahfuz tuttuğumuzu hem Türkiye raportörüne hem
Parlamentodaki bütün temaslarımızda ifade ettik. Bunları onurlu bir ülkenin yapması gereken ama demokratik bir ülkenin de kale
alması gereken belgeler olarak düĢünüyoruz, çerçevesi bu.
ġimdi, buradan hareketle Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkisinde de bu son geldiğimiz canlanma sürecini de doğru değerlendirmemiz
lazım. ġimdi, Türkiye gerçekten çok farklı bir ülke ve Avrupa Birliği kurulurken aslında kendine göre bir mekanizmayla kurulmuĢtur.
Nasıl ki BirleĢmiĢ Milletler savaĢ sonrasında kendine göre bir mekanizma kurup 5 ülkeye veto hakkı vererek aslında bütün sonradan
üye olanların kararlarını kontrol etme imkânı sağlamıĢsa, Avrupa Birliği içinde de aslında böyle bir mekanizma vardır. Niteli kli oy
dediğimiz, ülkelerin coğrafi büyüklüklerine göre, nüfuslarına göre bazı ülkelerin daha çok oyu vardır, bazılarının daha az vardır. Mesela
Almanya‟ nın 29 oyu vardır, Kıbrıs‟ ın 4 oyu vardır ve 91 oyla da herhangi bir kararı bloke etme imkânına sahipsinizdir.
ġimdi, Türkiye bakımından aslında en büyük sıkıntı, üye olmasında, arkasında bu yatmaktadır çünkü hiç hesapta olmayan bir
Ģekilde Türkiye hep ĢaĢırtarak bugünkü noktaya gelmiĢtir ve Türkiye bugün üye olsa 29 oyu olacaktır, Parlamentoda 100 parlamenteri
olacaktır ve öngörülen sistemde de Türkiye yoktur. Neden yoktur? Çünkü Türkiye o günün Ģartlarında siyasi kriterleri yerine
getiremeyeceği düĢünülen, asker-sivil dengesi itibarıyla, koalisyonlar itibarıyla hızlı hareket edemeyeceği düĢünülen bir ülkeyken 2 bin
yasayı değiĢtirerek müzakereleri baĢlatmıĢtır. Müzakerelerin tarzı o noktada Türkiye için değiĢtirilmiĢtir. AçılıĢ, kapanıĢ kriterleri eski
müzakere sisteminde yoktur, Türkiye için konulmuĢtur, bizim itirazımız üzerine bütün diğer ülkelere geçerli hâle getirilmiĢtir ve bugün
müzakere yapmak için imkân yoktur aslında elinizde. Eskiden bütün fasıllar açılırdı, sonra kimi kapanırdı, sonra tekrar açılırdı. ġimdi
açılıĢ kriterlerini yerine getirirseniz fasıl açılıyor, yerine getirmezseniz açılmıyor. Dolayısıyla, müzakerelerin esas amacı olan, üyelikten
sonra o ülke için sıkıntılı olan konulardaki geçiĢ dönemlerini müzakere edemiyorsunuz. Ne yapıyoruz biz? Rekabet faslı ve kamu
alımları faslında olduğu gibi açılıĢ kriterleri öncesinde bu müzakereyi yapıyoruz ve eğer Türkiye zarar görecekse, bazı sektörlerimiz
rekabet faslının açılmasında sıkıntı yaĢayacaksa bu faslı açmamayı tercih ediyoruz yani böyle bir yeni Ģeye adaptasyon… Ve gerçekten
bütün bunlara rağmen, Türkiye‟ nin bu fasılları süratle açıp kapayabileceği anlaĢıldığında bu sefer siyasi blokaj baĢlamıĢtır. ĠĢte, 8 fasıl
askıya alınmıĢtır, onun akabinde ülkeler tek taraflı deklarasyonlarla fasılları bloke etmeye baĢlamıĢlardır. Ama Türkiye yine bir karar
alarak yine ĢaĢırtmıĢtır. Bütün fasılları Türkiye‟ de açma kararıydı. Bu teknik olarak mümkündür. Çünkü bir tarama süreci yapılıyor,
Türkiye‟ nin müktesebat ile Avrupa Birliği müktesebatı mukayese ediliyor ve aslında müzakere de o eksikliğin tamamlanmasından
ibaret hâle geliyor. Biz on senedir bütün bu çalıĢmalar sonrasında çok önemli bir noktaya getirdik Türkiye‟ yi. 15 fasıl açtık, 1 fasıl
kapatabildik, çünkü hiçbir faslı kapatamıyoruz askıya alınan o konsey kararıyla. Ama bugün gerçek durum, 28 faslı açtık, 15 faslı
kapattık. ġimdi diyoruz ki Avrupa Birliğine: Biz istediğiniz faslı açmaya hazırız, yeter ki siz siyasi kararı alın. Ve hakikaten de
herhangi bir faslı… Bu demin söylediğim, rekabet ve kamu alımları hariç olmak üzere, onu biz istemiyoruz açmayı, sektörlerimiz zarar
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görecek diye, “ üyelikle birlikte açarız.” diyoruz. Hatta ben espri yapıyorum, “ Bir tombala gibi bir torbaya fasıl numaralarını atın
açılmamıĢ, hangisini çekerseniz iki ayda açarız.” diyoruz. Böyle bir durumdayız.
Dolayısıyla, bu on yıllık emek boĢa gitmedi ve bugün Kıbrıs sorunu inĢallah çözülürse, çözüleceğini ümit ediyoruz, biraz sonra
oraya tekrar döneceğim, 8 artı 5 fasıl açılabilir hâle gelecek bir anda. Eğer bu on senelik çalıĢma olmamıĢ olsaydı belki bizim beĢ sene
daha çalıĢarak o fasılları açılabilir hâle getirmemiz gerekecekti. Ama bugün Kıbrıs sorunu çözülsün, siyasi karar alınsın, iki ay sonra biz
bu 13 faslı açabilecek konumdayız. Bunun ne faydası oldu? Bir, Avrupa Birliğine inanmıĢ, Avrupa Birliği alanında çaba sarf eden,
devlet görevlisi olsun, sivil toplum olsun, akademisyen olsun, mahalli idareler olsun, çok sayıda, milyonun üzerinde insan vardır. Eğer
biz bu çalıĢmayı yürütmeseydik bunları kaybedecektik. “ Fasıl açtıkça gel, beraber çalıĢalım.” deseydik bunları orada bulamayacaktık.
Bu enerjiyi kaybetmedik. Demin söylediğim gibi, açılabilir hâle getirdik. Bir de, tabii bu fasılları, 28 faslı açtık, 15 faslı kapattık derken
de bütün bu fasıllar itibarıyla Türkiye‟ nin seviyesini, standartlarını daha yukarıya getirmiĢ olduk. Bundan Türkiye‟ nin önemli kazancı
oldu.
ġimdi, yeni kurulan bu paradigma değiĢikliği nedeniyle içinde olduğumuz iliĢki aslında gerçekten çok önemli bir platform
hâlinde ortaya çıktı. Burada birbirini etkileyen ve birbirini etkilediği için de ileriye doğru yürümesi çok kuvvetle muhtemel olan yeni
bir platformdan bahsediyoruz. Aslında üç tane unsurdan bu paradigma değiĢti. Bir tanesi ekonomidir. Yıllarca, Avrupa Birliği,
ekonomik olarak sıkıntı içine düĢeceğini –bizim bütün ikazlarımıza rağmen- ya görmezden geldi ya fark edemedi. Maastricht
Kriterlerine uyan bir tek Almanya var. Uymamanın cezaları var, bunları uygulamadılar. Uygulamadıkları hâlde bazı ülkelerin de euro
sisteminde aslında BileĢik Kaplar Teorisi‟ ndeki gibi bir ülkenin camının çatlaması hâlinde, bu tüplerden, bütün sistemin çökeceğini ya
görmezden geldiler yahut da fark edemediler. Ama neticede bu dönem zarfında Avrupa Birliği gerçekten çok büyük bir sıkıntıya duçar
oldu. O arada da Türkiye bütün rakamları üçe katladı yani bir tarafta biz diyoruz ki: Biz doğru politika uyguluyoruz, biz bu krizi
yaĢadık, krizi yaĢadığımız için 2000 yılında tedbirler aldık ve o tedbirler sayesinde de sizin yaĢadığınız sıkıntıları yaĢamıyoruz,
Maastricht Kriterlerine biz üye olmadan uyar hâldeyiz, siz de uymadığınız hâlde bunları uygulamıyorsunuz. Ve dolayısıyla bu kriz
patladı, bizim bütün ikazlarımıza rağmen. Paradigma değiĢikliğinin birinci nedeni budur. Avrupa Birliği bugün, dıĢarıya yatırım
yapmak mecburiyetinde. Yani içerideki yatırımla bu krizden çıkamayacak. DıĢarıda yatırım yapacak, katma değer yaratacak, bunu
Avrupa‟ ya getirecek, ülkeye getirecek, o katma değerle istihdam ve ekonomik büyüme yaratacak. Yatırım yapılabilecek ülke sayısı da
çok fazla değil ve en kolay yatırım yapılabilecek ülkelerin baĢında da Türkiye geliyor. Dolayısıyla, bu iliĢki gerçekten geleceğe dönük
yeni dünyamızın önemli bir unsuru.
Gümrük Birliği iliĢkisini de buraya oturtursak 150 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var, 13.400 kalem mal mübadele ediliyor
ve gerçekten de dengeli bir ticaret var. ġimdi, Gümrük Birliği‟ ni güncellediğimiz zaman, 3 konuyu dâhil ettiğimiz zaman 300 milyar
dolara çıkmayı ümit ediyoruz. Amerika BirleĢik Devletleri, Avrupa Birliği ticaretinin 700 milyar dolar olduğunu düĢünürsek ne kadar
büyük bir rakamdan bahsettiğimiz ortaya çıkıyor. Ortak çıkar bakımından bu iliĢkinin kıymeti orada gözüküyor.
Ġkinci unsur, mülteci konusu oldu. Türkiye yıllardan beri, Türkiye olsun, Osmanlı Devleti olsun, kapısına gelen, düçar durumda
insanlara hep kapısını açmıĢtır, misafir etmiĢtir. Bu yıl Sefarad Musevilerinin engizisyondan kaçarak Osmanlı topraklarına geliĢinin
522‟ nci yıl dönümüdür ve Türkiye Cumhuriyeti‟ nin vatandaĢı olarak yaĢadığımız, bundan mutluluk duyduğumuz bir baĢlangıcın
522‟ nci yıl dönümüdür. 1988 yılında Halepçe‟ de kimyasal saldırı olduğunda Saddam Hüseyin tarafından, 500 bin Iraklı kardeĢimizi biz
bu ülkede iki sene misafir ettik. 1989‟ da Jivkov soydaĢlarımıza baskı yaptığında 350 bin soydaĢımıza yine kapımızı açtık, misafir ettik.
Dolayısıyla, Suriye‟ de böyle bir geliĢme olup evlerini, barklarını terk etmek, canlarını kurtarmak zorunda kalan bu insanlara
Türkiye‟ nin kapısını açması da gayet doğal bir Ģey ve bu kadar yıl zarfında da Türkiye‟ de hiç kimsenin sesinin çıkmaması “ Niye
ekmeğimi paylaĢtım? Niye iĢimi paylaĢtım?” dememesinin altında da aslında bizim övüneceğimiz bir hasletimiz yatıyor. Ama burada…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Bakan, doğru da çomak sokmayalım yani biz Suriye‟ nin iĢlerine çomak sokuyoruz.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Geleceğiz oraya.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ek süre verecek misiniz Sayın Bakan…. Yazdınız da.
BAġKAN – Efendim, Ģu anda sizin yapabileceğiniz bir Ģey yok, Sayın Bakan konuĢuyor.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ben baĢarmaya çalıĢacağım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yok, keyifle dinliyoruz, gerçekten.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – ġimdi, burada, Avrupa Birliği ülkelerine, Batı‟ ya dedik ki bu
sorun, bu göç sorunu bir Tsunami gibi geliyor. Biz üzerimize düĢeni yapıyoruz ama bu bir noktada bir tek Türkiye‟ nin omuzlarına
yüklenerek kaldırılması mümkün olmayan bir sorun hâline geliyor. Bu illegal göç size de gelecek. Ve gerçekten temmuz ayında
söylediğimizde dahi durumun vahametini anlayamayan Avrupa ülkeleri, ekim ayında bu darbeyi yediler ve o zaman panik atak Ģeklinde
gerçekten anlamsız önerilerle, anlamsız tedbirlerle karĢımıza çıktılar.
Ġlk baĢta, geldiler bize “ Biz size 500 milyon euro verelim, bunu da IPO fonlarından verelim, siz buna mani olun.” Ģeklinde yani
hakikaten izahı mümkün olmayan bir panik atak psikolojisi içerisinde böyle bir teklifte bulundular. Biz de dedik ki bizim para falan
istediğimiz yok. Biz 10 milyar dolar zaten kamplara, bu iĢe harcamıĢ bir ülkeyiz, paraya da ihtiyacımız yok ama sen buna sadece “ Para
vereyim, sen bunu hallet.” zihniyeti içinde yaklaĢırsan o zaman sen git baĢka bir ülke bul, onunla konuĢ. Ve dedik ki: Biz müzakere
eden, Avrupa Birliğine üye olmak isteyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla, bu sorunu biz ancak kendimizi aile içinde hissedersek o zaman
çözebiliriz. Ve bu varılan mutabakat da bu yaklaĢımın sonrasında ortaya çıktı. Müzakere sürecinin tekrar canlanması, vizenin
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kalkmasının daha erkene alınması, ekonomik platform, enerji platformu, siyasi platform, Gümrük Birliği güncellemesi bütün bunların
sonucunda ortaya çıktı.
Üçüncü değiĢiklik de, paradigmayı değiĢtiren unsur da terör konusudur. Biz dedik ki terör örgütleri arasında ayrım yapmayın,
bütün terör örgütleri aynı amaca yöneliktir; insan öldürmeye yönelik, insan huzurunu bozmaya yönelik ve bu örgütler arasında “ Bu
daha az zararlıdır ben buna göz yumayım, bu daha çok zararlıdır buna göz yummayayım.” diye bir anlayıĢta olursanız bu terör sizi de
vuracak ve neticede bu üç unsur bir araya geldiği içindir ki bu yeni tablo içinde bu süreci yürütüyoruz.
Burada “ 3 milyar verdiler, iĢte ondan dolayı bu yürüyor, iĢte bu göç sorunu olmadığı takdirde yürümez.” Ģeklinde bir düĢünce
olursa bu çok basite indirgemek olur. Çok daha büyük bir tablo içinde devam ediyoruz ve burada iki taraf da bunun yararlarını giderek
anlayacak ve daha güçlenecektir.
Ġzin verirseniz, mültecilerle ilgili sorulara da çok kısa cevap vereyim. Bir defa, mülteci sorunu aslında bir insanlık dramıdır yani
“ mülteci” derken illegal göç Ģu anda bir insanlık dramıdır ve bu dünya üzerinde 2,5 milyar euroluk bir ekonomidir. Dünyada
uyuĢturucu kaçakçılığı gibi, silah kaçakçılığı gibi bu illegal göç organizasyonlarını yapan çok güçlü mekanizmalar vardır ve burada bir
hareket gördükleri için de dünya çapında bir mekanizmayla karĢı karĢıyayız. Bunu Türkiye sahillerinden Yunanistan‟ a giden ill egal
göçmenler gibi basite indirgersek o zaman bu sorunu hiçbir Ģekilde çözemeyiz. Burada sorun Suriye‟ den kaynaklanıyor. Suriye sorunu
çözülemediği takdirde hem terörle mücadelede hem illegal göçle mücadelede baĢarı elde etmek mümkün değildir. ÇeĢitli filtrelerle,
Suriye birinci filtredir, Suriye sınırı ikinci filtredir, Yunanistan‟ a kadar giden bölüm üçüncü filtredir, Türkiye sahillerinden Yunanistan
dördüncü filtre, Yunanistan‟ dan Almanya‟ ya giden o süreç de beĢinci filtredir. Ve bunlar üzerinde gerçekten ortaklaĢa çok önemli
çalıĢmalar yapıyoruz. Geçen sene günde 146 bin göçmen, illegal, yakaladık, 4.300 insan kaçakçısını yakaladık, bir kısmı tutuklandı, bir
kısmı ceza yedi ve aĢağı yukarı aralık ayında günde 520 civarında illegal göçmeni Türkiye yakaladı ama o günlerde 3 bin göçmenin
illegal olarak Avrupa‟ ya ulaĢtığı iddiaları vardı. Hollanda Dönem BaĢkanlığından son aldığımız rakamlara göre 3 bin olan rakam 300‟ e
düĢtü. Dolayısıyla, bu ortak iĢ birliğimiz olumlu sonuçlar veriyor ve inĢallah illegal göçün sona ermesi ve bunun legal göç hâline
gelmesi, esas operasyonun amacı da bu. Legal göç yani Avrupa Birliği kotalar açıklayacak ve bu insanlar denizlerde boğulup hepimizin
içini yakan manzaralarla göç etmeyi tercih etmek yerine, sıralarını bekleyecekler ve oraya gidebileceklerini bilecekler, insan onuruna
yakıĢır bir Ģekilde, legal bir Ģekilde gidecekler.
Burada çok önemli...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayılı mı, seçilecek mi?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – ġöyle çok önemli bir kıstas var burada yani “ Ben sadece
mühendisleri alırım, ben sadece doktorları alırım.” Biz bunu kabul etmeyiz, böyle bir Ģey olmaz. Burada yaĢlı da alacak, engelli de
alacak, iĢ yeteneği olmayanı da alacak, yeteneği varsa onu da alacak yani bu mekanizma böyle iĢleyecek. Bu konuda da en ufak bir
tereddüt yok.
3 milyar euro, bizim arzu ettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz bir para değil ama Avrupa Birliğinin belki de kendi vicdanını
rahatlatmak için, bugüne kadar hiçbir Ģey yapamamıĢ olmasından dolayı belki de bu kendi kamuoylarına ve Avrupa Birliği değerlerine
karĢı sorumluluğunun bir niĢanesi olarak vermeyi düĢündüğü bir para. Bu para tamamen Suriyelilerin Türkiye'deki okulları için,
hastaneleri için, mevcut oldukları kampların daha iyi Ģartlara kavuĢması, mümkünse kamp yerine daha yaĢanabilir konutlara geçmeleri
için ve bir de tabii, öyle illerimiz, ilçelerimiz var ki Suriyeli nüfusu Türk vatandaĢı nüfusundan daha fazla. O ilçelerimize, illerimize de
altyapı tesisi olsun, onların kaybettiklerinin biraz telafisi olması anlamında katkı olarak kullanılacak. Buna iliĢkin bir i htiyaç listesi
hazırladık. Ġlk baĢta hemen 500 milyon euro için ivedi bir ihtiyaç listesi ve 3 milyar euro için de tamamen bir liste. Bunu Dönem
BaĢkanlığına üç gün önce tevdi ettik. Mutabık kalınır kalınmaz, bu kendi mekanizmaları içinde Türkiye'ye intikal edecek. Türkiye
bugüne kadar, demin arz ettiğim gibi 4,5 milyon euroyu harcadı, Mekanizmaları var, 1 kuruĢ en ufak bir tereddüt olmayan güzel bir
iliĢkiden bahsediyoruz ve onun mekanizmaları içinde de bu para yine harcanacaktır. Komisyonla birlikte bir kurul çerçevesinde de bu
ortaya çıkacaktır.
Diğer bir husus Gümrük Birliği-TTIP iliĢkisiyle ilgiliydi, Sayın Erhan Bey sordu hem de siz sordunuz. ġimdi, burada, Türkiye
Gümrük Birliğine üye olmadan giren tek ülkedir. Ve ilk baĢta belki sıkıntılar yaĢanmıĢtır ama bugün, demin verdiğim rakamlarl a da
hem sanayilerin değiĢmesi, yeniden yapılanması mümkün hâle gelmiĢtir. Ġlk baĢta Gümrük Birliğine en çok karĢı olan sektörler bugün
en çok Gümrük Birliğinden istifade eden sektörler hâline gelmiĢtir. Ve inĢallah bu yeni güncellemeyle de çok daha verimli bir hâle
gelebilecektir.
ġimdi, burada bizim büyük bir sıkıntımız var. O zaman müzakere edilirken belki de STA anlaĢmaları gibi mekanizmanın
gündemde olmaması nedeniyle veyahut iĢte çok aceleyle müzakere ediliyor olması nedeniyle veyahut da unutulmuĢ olması nedeniyle,
bilemediğimiz nedenlerle, Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelerle STA anlaĢması imzalaması hâlinde bunun otomatik olarak Türkiye'ye
uygulanacağı Ģartı konulmamıĢ. Dolayısıyla, Ģimdi Avrupa Birliği bir ülkeyle STA anlaĢması imzaladığında o ülke malları Türki ye'ye
gümrüksüz giriyor, bizim oraya ihracatımız gümrükle devam ediyor ancak o ülkeyle bir STA imzalarsak o zaman bu sıkıntıdan
kurtuluyoruz. Güney Kore‟ yle ilk defa karĢılaĢtık, yüzde 8 piyasa kaybımız oldu. Güney Kore‟ yle imzaladık, bunu telafi ettik ama
Cezayir, Meksika ve Güney Afrika‟ yla bunu baĢaramadığımız için hâlen sıkıntı devam ediyor. Bunlar yönetilebilir boyutlardaki zararlar
ama Amerika BirleĢik Devletleri ile Avrupa Birliğinin imzalama aĢamasında olduğu TTIP çok daha farklı boyutlarda çok önemli bir
anlaĢmaydı yani bu yüzyılın belki de bütün ticari, ekonomik yapısını değiĢtirecek nitelikte bir anlaĢma. Amerika Kıtası ile A vrupa,
bugünkü Avrupa Birliği Gümrük AnlaĢması‟ nın benzeri bir yapı kuruyorlar. Sadece STA da değil ama sırf STA bölümü dahi Ģayet biz
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bunun içinde yer almazsak bütün Amerika Kıtası mamullerinin Türkiye‟ ye gümrüksüz girdiği, karĢılığında Türkiye‟ nin hâlâ gümrük
ödeyeceği bir iliĢki. Bunu çözmek için bu Gümrük Birliği güncellemesinin bir fırsat olduğunu düĢünüyoruz. Bu güncellemeyle Gümrük
Birliği AnlaĢması yenilenirken bu maddeyi oraya koyacağız ve Gümrük Birliği AnlaĢması yani STA anlaĢması imzaladığında
Türkiye‟ yi otomatik uygulanır hâle getireceğiz ve bir düĢünceye göre de biz bunu TTIP‟ in yürürlüğe girmesinden önce baĢarma Ģansına
sahibiz. O takdirde, TTIP imzalandığında bu madde zaten bizim gümrük anlaĢmasında olacağı için TTIP anlaĢması da Türkiye için
otomatik uygulanır hâle gelecektir. ġayet, TTIP önce olur da biz Gümrük Birliği güncellemesini daha geç yapacak durumda kalırsak o
zaman da TTIP anlaĢmasına böyle bir madde konulmasını talep ettik, herkes derdimizi anladı yani bir cümle koyacaklar: “ TTIP
anlaĢması Gümrük Birliği ülkelerine uygulanır.” Bir cümle yani çok basite indirgendiği takdirde, o zaman da böyle bir sıkıntıyla
karĢılaĢmayacağız. Tabii, yılda yaklaĢık 5 milyar dolar kadar bir zarara uğrayabileceğimiz hesaplanıyor, ta ki biz Amerika BirleĢik
Devletleri‟ yle bir STA anlaĢması imzalayıncaya kadar. Bu, tabii, önemli bir zarar ve onun için diyoruz ki, bu kadar güzel bir iliĢki,
Türkiye altından kalkamayacağı bir sonuçla zarara uğrayacaktır, bizi TTIP anlaĢmasının hükümlerini uygulamayı dondurma
mecburiyetinde bırakmayın ve…
ERHAN USTA (Samsun) – TTIP‟ e dâhil olmazsak mı bu 5 milyar dolar zararımız olacak?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Evet yani aĢağı yukarı.
Amerika BirleĢik Devletleri olsun, Avrupa Birliği Komisyonunda bu müzakereleri yürüten Ticaret Komiseri Malmström olsun,
bunu gündeminde tutuyor ve sorunumuzu anlamıĢ vaziyetteler.
ERHAN USTA (Samsun) – Gümrük Birliği güncellemesinin ekonomik etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – ġimdi, Gümrük Birliği güncellemesi, bu yıl Avrupa Birliği bir
etki analizi yapıyor, Dünya Bankasının bir etki analizi yapıldı, biz de yapıyoruz; bunun sonucunda Komisyon bir görev alacak
müzakerelere baĢlamak için. ĠnĢallah, önümüzdeki yılın baĢında buna baĢlayacağız. Burada, Türkiye‟ de de tabii bu sadece Ekonomi
Bakanlığının yürüteceği bir boyutun ötesinde, basit bir STA anlaĢması değil, kamu alımları var, tarım var, hizmetler var, bütün
bakanlıklar içinde olacaktır; Maliyesi, Gümrüğü, ne bileyim iĢte…
ERHAN USTA (Samsun) – Efendim, bu ortak çalıĢmalar düzgün bir çalıĢma hakikaten.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Yani, düzgün bir çalıĢma yapılacak. BaĢbakan Yardımcımız
Mehmet ġimĢek‟ in BaĢkanlığında bir yapı var, Ekonomi Bakanlığı yine yürütecek ama DıĢiĢleri, AB Bakanlıkları, bütün bakanlıklar
burada, içinde yer alıyor. Madde bazında müzakere pozisyonu saptanacak her madde için ve o bir müzakere heyeti olacak ve o maddeyi
o müzakere heyeti müzakere edecek. Bunların bütün hazırlıkları yapılıyor, etki analizleri de hemen hemen hazır ama sadece Hükûmet
değil burada, sivil toplum, bütün ilgili kurumlar, kuruluĢlar, üniversiteler, hepsi içinde olacak, hepsi zaten çalıĢmalarını yapıyorlar, çok
önemli bir noktadayız. ĠnĢallah, Türkiye‟ nin en iyi menfaatini sağlayacak Ģekilde bunu yürütebileceğiz. TTIP‟ i bu Ģekilde
bahsediyorum.
ġimdi, yerel yönetimler Ģartı için bir sorunuz olmuĢtu. ġimdi, bir defa, bu, Avrupa Birliğiyle ilgili bir Ģart değildir; bu, Avrupa
Konseyinin bir Ģartıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bakanım, yarım saat doldu. Daha ne kadar süreye ihtiyacınız var?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Yani, mümkün olduğu kadar kısa bundan sonra gitmeye
çalıĢacağım izin verirseniz.
BAġKAN – Estağfurullah efendim, ne kadar ben size…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ben bilemedim.
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Soru-cevapta kırk beĢ dakika veriyorduk Sayın BaĢkanım. Niye on beĢ dakikasını kestin
Sayın Bakanımızın?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Bir on beĢ dakika daha verirseniz…
BAġKAN – Sayın Bilgiç, lütfen Divana müdahale etmeyin efendim. BaĢkanın takdiridir, ne Ģekilde uygun görürse o Ģekilde…
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Haklısınız Sayın BaĢkanım, kusura bakmayın.
BAġKAN – Yani, arzu ediyorsanız, bu koltuğu size terk etmeye hazırım.
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Buradan provoke etmek güzel oluyor.
BAġKAN – Sayın Bakanım, size on beĢ dakika ilave süre verelim.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Bitirmeye çalıĢayım.
BAġKAN – Buyurunuz lütfen.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – “Yerel yönetim özerklik Ģartını bir tek Türkiye uygulamıyor.”
Ģeklinde bir ifadeniz tam olarak doğru değil çünkü buna, gerçekten, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, Ġspanya, Ġsveç, Letonya, Yunanistan, Malta, Romanya,
Slovakya aynı Ģekilde Ģarta çekince koymuĢlardır. ġartın 12‟nci maddesi ülkelere rezerv koyma imkânı verebilmekte.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama, çoğunda yerel demokrasi zaten var yani eyaletler var…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Hayır, veriliyor. Ama, buna rağmen Türkiye bu çekinceler
kapsamında da birçok düzenleme yapmıĢtır. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu, Ġl Özel Ġdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve ayrıca da 64‟ üncü
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Hükûmetin Programı‟ nda da, 2016 Eylem Planı‟ nda da yine bunun güçlendirilmesine iliĢkin önemli tedbirler yer almaktadır.
BüyükĢehir Kanunu tekrar gözden geçirilecektir. BüyükĢehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin görev, yetki, sorumlulukları,
aralarındaki iĢ birliği esasları ve ihtiyaç duyulan diğer ilave düzenlemeler için mevzuat değiĢiklikleri yapılabilecektir. Belediye Gelirleri
Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Ġmar Kanunu‟nda da gerekli değiĢiklikler yapılacaktır. Bu bir yıllık dönemde de yine bu Avrupa Yerel
Yönetimler ġartı dikkate alınarak merkezî idare ile mali idareler arasındaki görev, yetki paylaĢımının yeniden değerlendirilmesi de
gündemimizdedir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, Kopenhag Kriterleri…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – ġimdi onu söyleyeyim.
BAġKAN – Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama sorduk bunu zaten.
BAġKAN – Yok, güzel, sordunuz…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Ben de oraya gelecektim zaten.
BAġKAN – Çok affedersiniz Sayın Bakanım.
Efendim, ben sormanıza bir Ģey demiyorum, burada saat gece ikiye çeyrek kala, stenograf arkadaĢlarımıza acıyınız.
KonuĢmadan evvel müsaade…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Hayır, siz çok sert bakıyorsunuz, onun için korkuyoruz bu tarafa
bakarak konuĢmaktan. Buradaki bakıĢlar gayet yumuĢak ve sevgi dolu, onun için bu tarafa bakmayı tercih ediyorum.
ġimdi, Kopenhag Siyasi Kriterleri dediğiniz zaman yani Türkiye‟ de sanki bugün reformlara baĢlıyoruz ve sıfırdan yüze doğru
gidiyoruz gibi bir algı olursa bu yanlıĢ olur. Türkiye, Kopenhag Siyasi Kriterleri‟ ni yeterince yerine getirdiği içindir ki müzakerelere
baĢlamıĢtır ve bugün konuĢtuğumuz mesele Kopenhag Siyasi Kriterleri‟ nin yeterince yerine getirilmesi ile tam olarak yerine getirilmesi
arasındaki çok kısa mesafedir ve bunun için de aslında 2 bin yasa değiĢtirilmiĢtir Türkiye‟ de; yeni bir Ceza Kanunu, Medeni Kanun,
Borçlar Kanunu, Anayasa‟ nın üçte 2‟ si. Bakın, 108 bin sivil toplum kuruluĢunun olması Türk demokrasisinin iyi iĢlediğinin bir
göstergesidir. Temel hak ve özgürlüklerde, gerçekten, benim yaĢımdakilerin bildiği, birçoğunuzun hatırlamadığı çok önemli geliĢmeler
vardır ve Türkiye bütün bunları da baĢarabilmiĢtir.
“ Geçtiğimiz dönemde hiç reform yapılmadı, reformlar yavaĢladı.” dersek, bu da tam olarak gerçeği ifade etmiyor. 2010 ile
bugün arasında yaptığımız reform paketlerine baktığımızda, gerçekten çok önemli reformlar aslında bu dönemde gerçekleĢmiĢtir.
Önümüzdeki dönem için açıklanan Hükûmet programı ve eylem planlarında da yargının yeniden düzenlenmesi, yargı reformunun
geliĢtirilmesi, Ģeffaflık yasası, siyasi etik yasası, ayrımcılıkla mücadele, insan hakları ve eĢitlik kurumunun daha geliĢtirilmesi gibi,
kiĢisel verilerin korunması, kolluk gözetimi gibi gerçekten çok önemli reform yasaları vardır ve muhalefet partilerimizin de bütün bu
yasalar için el birliğiyle çalıĢma vaadi de gerçekten çok örnek bir davranıĢ olmuĢtur. ĠnĢallah, bunları da geçirirsek çok daha iyi bir
Türkiye‟ ye bakabilir hâle geleceğiz.
TÜRKAK‟ la ilgili sorularınız olmuĢtu. Türkiye Akreditasyon Kurumu yöneticileri danıĢma kurulu üyelerinin… 4457 sayılı
Kanun‟da belirtilen kuruluĢlar kendileri belirliyor. Yönetim kurulu üyeleri danıĢma kurulu üyeleri arasından yine aynı kanunda
belirtilen Ģartlara göre bakan tarafından atanıyor. Genel sekreter üçlü kararnameyle, bakan, BaĢbakan, CumhurbaĢkanı Ģeklinde
atanıyor. Genel sekreter yardımcıları, baĢkanlar ikili kararla, müdürler de bakan tarafından atanıyor.
“ Bu TÜRKAK hangi alanlarda akreditasyon veriyor? Bir sınırlama var mı?” sorusunu sormuĢtunuz. Bütün Avrupa‟ da faaliyet
gösteren akreditasyon kuruluĢları gibi TÜRKAK‟ ın da akreditasyon vereceği alanlar Avrupa Birliği düzenlemeleriyle ve uluslararası
akreditasyon birlikleri tarafından belirleniyor. Bir camianın kredisi olan bir parçası olarak görev yapıyor. Bu kurallar çerçevesinde de
her alanda akreditasyon verilmesi mümkün olmuyor. Sağlık alanında tıbbi laboratuvarların akreditasyonu, hastanelerde kullanılan tıbbi
ölçüm cihazlarının performanslarını ölçen deney ve kalibrasyon laboratuvarları ve muayene kuruluĢlarının akreditasyonu, sağlık
alanında üretim yapan kuruluĢların belgelendirmesini yapan kuruluĢların akreditasyon konuları zaten TÜRKAK‟ ın faaliyetleri içinde
var.
“ Belirttiğiniz baĢlangıç bütçe ödenekleri ile yıl sonu gerçekleĢmeleri arasında gelir-gider farklılıkları var. Bu neden oluyor?”
diye bir soru yöneltmiĢtiniz. Burada sadece gönüllü olarak akreditasyona baĢvuran kuruluĢlarla ilgili incelemeler sonunda akredite
ediliyor, bütçe gelirleri, denetim hizmetlerinden elde edilen gelirler ve akredite kuruluĢların verdiği hizmetlerle ilgili. Bu anlamda,
baĢvurulan kuruluĢların sayısı ve akreditasyon kapsamında verilen hizmetlerden elde edilen gelirler sadece önceki yıllardan elde edilen
verilerden istatistik yöntemler kullanılarak tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, böyle sapmalar ortaya çıkabilmektedir. Yıl içi nde
gündemde olmayan bir talep meydana geldiğinde bunun maliyeti farklı olarak yansıyabilmektedir ve baĢlangıç ödenekleri de deflatör
oranında artırılmaktadır. Ek ödenek ihtiyacı da bütçe kanunuyla sağlanan yetki çerçevesinde, kurum özel gelirleri karĢılığında
sağlanmaktadır.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sapma değil Sayın Bakanım ama bütün bu gelir elde eden kuruluĢlarda var ama düzeltilmesi
gerekiyor.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Evet.
TÜRKAK, talep eden ülkemiz kuruluĢlarına genel bilgilendirme amaçlı gerekse kendi faaliyet alanlarıyla ilgili alanlarda eğitim
vermektedir. Eğer Plan ve Bütçe Komisyonumuz da talep ederse memnuniyetle bunu yerine getiririz.
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SayıĢtay raporlarıyla ilgili bir sorunuz olmuĢtu, ilerleme raporundaki bir ibareye atfen. Tabiatıyla, ilerleme raporunda SayıĢtay
raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde değerlendirilmesine iliĢkin eleĢtiride bunun Meclis Ġç Tüzük‟ ünde bir değiĢiklikle
giderilebileceği sonucuna varılıyor ve bir alt komisyon kurulması gerekiyor bu tavsiyede. Tabiatıyla bu da Meclisimizin takdirinde.
Diğer belirtilen hususlarda, izin verirseniz… Kıbrıs konusunda Ģöyle bir durum var: Biz Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli
olan unsurların Avrupa Birliği sürecine aktarılmasına her zaman karĢı çıktık. Çünkü eğer o unsurlardan bazıları buraya aktarılsaydı
Kıbrıs sorunu hiçbir zaman çözülemeyecek hâlde kalacaktı. Belki biz o zaman fasıllar açabilecektik, üyeliğe daha yaklaĢabilecektik
ama Kıbrıs sorununun çözümüne her Hükûmetin verdiği önem çerçevesinde biz bunu kabul etmedik ve on yıldır da o nedenle belki 13
fasıl bloke edilmiĢ vaziyette devam etti. Ama bugün bu sayededir ki o unsurlar Ada‟ da kaldı ve Ada‟ daki görüĢmelerin temel unsurunu
teĢkil ettiği için de Kıbrıs sorunu çözülebilir bir hâle geldi. ĠnĢallah, en kısa zamanda bunun çözülebileceğini düĢünüyoruz, ümit
ediyoruz ve her bakımdan çok önemli bir geliĢme olacaktır. Elli yıllık bir sorun çözülmüĢ olacağı için bütün diğer sorunlara da bir
anlamda örnek teĢkil edecektir. Ama buradaki Ģartımız, tabiatıyla, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eĢitliğe dayalı bir federasyon ve
tabiatıyla Türkiye‟ nin ve daha önceki garantör ülkelerin garanti Ģeyinin devam etmesi. Bu Ģartlarla birlikte Kıbrıs sorununun çözülmesi
hâlinde -demin bahsettiğim gibi de- birkaç önemli faslın libere olması mümkün hâle gelecektir.
Kıbrıs sorunu çözülemezse, o takdirde de bu konsey kararı olmadan sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi‟ nin bloke ettiği 5 faslın
açılması Avrupa Birliğinin taahhüdündedir. Bu bir…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Geri alınma noktasında ilgisi var mı?
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Hayır, hiçbir alakası yok. Bu tamamen yeni kurduğumuz sistem
içinde müzakerelerin de devam etmesinin bir göstergesidir. Bunun içinde çok önemli fasıllar var; 23‟ üncü fasıl. Bütün burada
konuĢtuğumuz Kopenhag Siyasi Kriterleri‟ nin uygulanacağı fasıldır. Bunun 6 açılıĢ kriterinin hepsini karĢılamıĢ durumdayız ve yarın
açabilmeyi arzu ediyoruz, buna hazır vaziyetteyiz, siyasi karar alındığı takdirde.
24‟üncü fasıl, illegal göçle mücadele, sınır güvenliğinin artırılması, geri kabul anlaĢmaları, pasaportların daha iyi bir güvenliğe
kavuĢturulması gibi açılıĢ kriterleri içeren bir fasıl. Bunun açılmamıĢ olması bir anlamda Avrupa Birliğinin ayıbıdır. Geri kabul
anlaĢmasını yürürlüğe koymadan önce 24‟üncü faslın açılmamıĢ olmasını bir ironi olarak düĢünüyoruz ve açılmıĢ olmasını arzu
ettiğimizi de ısrarla belirtiyoruz. Enerji faslı, eğitim faslı, dıĢ politika ve güvenlik faslı da bu 5 faslın içindedir. Bunl arla ilgili bütün
hazırlıkları tamamlamak üzereyiz. Yeniden mevzuat incelemeleri yapıldı, siyasi karar alındığı anda da bunları açabilecek hâle
geleceğiz.
Demin, yine, bir Ģey oldu, Türkiye‟ deki reformlarla ilgili Avrupa Birliği Bakanlığının yeterince bunun içinde yer almadığı
düĢüncesinde ısrar edildi. Böyle bir Ģey yok. Avrupa Birliği Bakanlığı BaĢbakanlık genelgesi çerçevesinde bütün yasaların Avrupa
Birliği müktesebatına uygunluğunu ve Avrupa ülkelerindeki tatbikatını inceleme yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir ve bütün yasa
tasarıları Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından incelendikten sonra ancak Bakanlar Kuruluna gelebilmektedir. Ve bütün Avrupa
örnekleriyle birlikte bunun müzakeresi Bakanlar Kurulunda olsun, önceki kurullarda da yapılmaktadır.
Reform Eylem Grubu, siyasi reformları inceleyen bir mekanizmadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı Adalet,
ĠçiĢleri Bakanlığı, bunlar uzun zamandır bu görevi ifa etmekte, sade yasa olarak değil, önlemler olarak da ama son kurulan bu Hükûmet
sonrasında açıklanan reform eylem planı BaĢbakan Yardımcımız Lütfi Elvan‟ ın koordinasyonunda birçok reformu içermektedir.
Bununla ilgili de bu kurulda Avrupa Birliği Bakanlığı yer almaktadır, bütün bilgiler sağlanmaktadır, itirazlar yapılmaktadır, bazı
bölümlerinin, Avrupa müktesebatına uymayan bölümlerinin düzeltilmesi sağlanmaktadır ve bu Ģekilde de Avrupa Birliği Bakanlığının
süzgeci orada mevcuttur.
Sanıyorum soruları ana hatlarıyla cevaplandırdım.
Çok teĢekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için ve sorularınız için.
Sayın BaĢkanımızdan gelen bütün ikazlar sayesinde daha kısa bir sürede bunları cevaplandırma imkânına kavuĢtuğum için de
kendimi mutlu hissediyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Efendim, gördüğünüz gibi henüz daha üç dakika on beĢ saniyeniz var. Demek ki Divanın takdir ettiği süre kâfiymiĢ
efendim.
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Sayın BaĢkan Yardımcım…
BAġKAN – Bir dakika, lütfen efendim, buyurunuz.
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – …bize göre saat ikiye dört var, tabii, AB Bakanlığına göre saat herhâlde on ikiye dört var.
Onun için…
BAġKAN – Efendim, tabii, Strazburg ile Brüksel esas alınıyorsa bir saat saat farkı var, dolayısıyla…
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Efendim, cehalet, bu kadar olacak; biz oralara gitmiyoruz, siz gidiyorsunuz.
BAġKAN – Estağfurullah.
Ama yani Greenwich meridyenini tabii esas alırsak uluslararası bir saat sisteminin merkezi olarak henüz daha on ikiyi geçmedi
saat. Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın bu talebini de yerine getirmiĢ addedebiliriz kendimizi.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, siz daha dönüĢümlü çalıĢtığınız için çok dinlenmiĢsiniz ama biz hakikaten çok
yorgunuz, Ģu iĢi bitirelim.
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BAġKAN – Sayın Usta, sizden bu ifadeleri duyabilmenin ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu tarife kelimeler kâfi
değil.
ERHAN USTA (Samsun) – Bugün on dakikayla sınırlı konuĢtum yani normalde yarım saat konuĢurum.
BAġKAN – On iki dakika efendim.
ERHAN USTA (Samsun) – On iki dakika.
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Sayın BaĢkan, bir de Komisyonun Sevgililer Günü‟ nü de kutla yani.
BAġKAN – Efendim, o zatıalinizin kapasitesi kapsamında, benim gücüm yetmez.
SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Efendim, ama Google bile kutlamıĢ, öyle söylüyor bakın Sayın SavaĢ.
BAġKAN – Saint Valentine yortusu.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Kahrolsun kapitalizm.
BAġKAN – Evet, efendim, Ģimdi, sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutacağım. GörüĢmeler tamamlandı.
Önce, Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Avrupa Birliği Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Türk Akreditasyon Kurumunun bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Türk Akreditasyon Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Böylece, gündemimizdeki bütçe ve kesin hesaplar oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir.
Sayın Bakanım, hayırlı olsun. Bir Ģey söylemek isterseniz…
AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANI VOLKAN BOZKIR (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, gerçekten bizim için çok yararlı bir görüĢme
oldu aynı zamanda. Bütün Komisyon BaĢkanı ve üyelerine sabırları, katkıları ve kabulleri için de teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Biz teĢekkür ediyoruz efendim.
Değerli milletvekilleri, görüĢme programımızda yer alan bütçe kesin hesap ve SayıĢtay raporlarını görüĢmek için 14 ġubat 2016
Pazar günü saat 12.00‟ de toplanmak üzere birleĢimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 02.02

