TÜRKİ YE BÜYÜK M İ LLET M ECLİ Sİ
PLAN VE BÜTÇE KOM İ SYONU
T U T A N A K D E R G İ Sİ
12’nci Toplantı
26 Ocak 2016 Salı

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’ nde okunmuş
bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı
sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Çİ NDEKİ LER

I .– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER
1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
I I I .- SUNUM LAR
1.- TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297)
hakkında sunumu
2.- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’ nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) hakkında sunumu
3.- Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel’ in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) hakkında sunumu

4.- Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu’ nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) hakkında sunumu
5.- Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297)
hakkında sunumu
6.- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’ un, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
(1/297) hakkında sunumu
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) ve Sayıştay tezkereleri
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Sayıştay Başkanlığı
c) Cumhurbaşkanlığı
ç) Kamu Denetçiliği Kurumu
d) Başbakanlık
e) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
f) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
g) Diyanet İşleri Başkanlığı
h) Türkiye İnsan Hakları Kurumu
ı) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
i) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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26 Ocak 2016 Salı
Bİ Rİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.10
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 Meclis BaĢkanımız, Değerli SayıĢtay BaĢkanımız,
CumhurbaĢkanlığımızın Değerli Genel Sekreteri, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın kıymetli bürokratları, basınımızın ve
televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyonumuzun 12‟nci BirleĢimini açıyorum.
Bugün gündemimizde, birinci kısımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, CumhurbaĢkanlığı, SayıĢtay BaĢkanlığı ile Kamu
Denetçiliği Kurumu bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporları bulunmaktadır.
Az sonra sunumunu yapmak üzere Değerli Meclis BaĢkanımıza söz vereceğim ancak, öncesinde, Sayın BaĢkanım, Plan ve
Bütçe Komisyonu üyeleri ile Bütçe BaĢkanlığımızın bir arzını sizinle paylaĢmak istiyorum, o da toplantı salonumuzla ilgili. Maalesef,
toplantı salonumuz Plan ve Bütçe Komisyonunun etkin bir biçimde görev yapmasına imkân vermiyor. Dört beĢ yıldır her dönem
sonunda toplantı salonumuzun bir tadilata alınacağı ifade edildi ancak her seferinde, maalesef, bu tadilat meselesi ileriye bırakıldı. ġu
anda önümde bulunan bu ses sistemini düzenleyen bilgisayar sisteminde bir arıza var maalesef. Bunu yapın dediğimizde de sistemi çok
eski olduğu için bunun software‟ ine ulaĢamadıklarını teknik birim ifade ediyor. Bu bağlamda, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak,
BaĢkanlık Divanının tüm üyeleri ve Bütçe BaĢkanlığımızla önümüzdeki yıl Komisyon salonumuzun teknik donanımı ve yerleĢiminin
yeniden gözden geçirilmesi hususunu hem bilgilerinize hem de gereğini arz etmek için sizlere sunmuĢ oldum. Çok teĢekkür ediyoruz
efendim, kusura bakmayın.
Sayın Meclis BaĢkanım, buyurun efendim, söz sizindir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, usulle ilgili bir Ģey söylemek istiyorum.
BAġKAN – Özür diliyorum Sayın Meclis BaĢkanım, usul üzerinde bir söz talebi var.
Sayın Paylan, buyurun.
I I .- USUL HAKKI NDA GÖRÜŞM ELER
1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, saygılar.
Sayın BaĢkan, bütçenin bütünü üzerinde dün yaptığımız görüĢmeler yeni bir milletvekili olarak beni hiçbir Ģekilde tatmin
etmedi. Çünkü, konuĢtuk, eleĢtirilerimizi sunduk, sonra 8 milletvekiline 10 dakikalık soru sorma süresi verdiniz, yaklaĢık 50 soru
sorduk Sayın Maliye Bakanına, hiçbir tanesine cevap alamadık ve yazılı cevap verileceğine dair siz bir Ģey söylediniz, Sayın Bakan
öyle bir taahhütte bulunmadı ve o yazılı cevapları ne zaman alacağımıza dair hiçbir Ģey yok. Yani, biz bütçenin bütünü üzerinde
cevaplarımızı alamamıĢ durumdayız. Yani, ilkesel anlamda bu nasıl bir bütçe olacak konusunda pek çok sorular sorduk ama
cevaplarımızı alamadan bütçenin Ģimdi detaylarına geçiyoruz.
Bakın, bugün de 4 baĢlık konuĢacağız, bize 10 dakika vereceksiniz 4 baĢlıkla ilgili, 2,5‟ ar dakikada Meclis BaĢkanlığını,
SayıĢtayı, Kamu Denetçiliği Kurumunu eleĢtireceğiz ve sonra sorulara geçeceğiz, 10 dakika süremiz olacak toplam ve yine “ Sorulara
yazılı cevap verilecek.” diye mi cevap verilecek? Yani, Ģu andaki usul bizi tatmin etmiyor ve yeterli, kifayetli cevap alamıyoruz. Siz de
dün müdahale etmediniz, Sayın Bakan yalnızca icraatın içinden sunumunu yaptı, hiçbir sorumuza cevap vermedi. Bu konuda
BaĢkanlığınız nasıl bir tedbir düĢünüyor? Milletvekillerine, cevaplarını alamadıkları noktada tekrar söz alma hakkı vermediniz dün ve
oturumu kapattınız. Hâlbuki saat daha 6‟ ydı, gece 11‟ e kadar sürebileceğini düĢünüyorduk, 6‟ da, 6 buçukta kapattınız oturumu. Yani,
bu konuda milletvekillerini tatmin edecek oturumlar düzenlemenizi talep ediyoruz, cevaplarımızı almak istiyoruz ve öyle yürümek
istiyoruz.
BAġKAN – Sayın Paylan, tabii ki BaĢkanlık Divanı olarak Komisyonun iĢleyiĢi içerisinde milletvekillerimizin konuĢmalarına,
üslup yönünden ve hakarete varan herhangi bir söz olmadığı müddetçe, esasa müteallik olarak BaĢkanlık Divanı tarafından
karıĢılmamaktadır. Aynı Ģekilde, Hükûmetin yapılan eleĢtirilere ya da sorulara cevap bölümüne de içerik olarak müdahalemiz söz
konusu olamaz ancak BaĢkanlık Divanı olarak Komisyon üyelerimiz ya da milletvekillerimiz tarafından sorulan sorulara yeterli cevabın
verilmediğini gördüğümüzde kalan soruların da yazılı olarak cevaplanması isteminde bulunduk. Komisyon üyelerimiz adına bunun da
takipçisi oluruz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama hiçbir sorumuza…
BAġKAN – Ancak, tabii ki içeriğine müdahalemiz, icraatın içindendir, dıĢındandır…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kaç gündür bu cevap süresi?
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BAġKAN – Efendim, Ġç Tüzük‟ te bununla ilgili olarak bir hüküm yoktur. Bu, karĢılıklı iyi niyete dayanan bir süreçtir. Bu, bir
sözlü soru yahut da bir yazılı soru önergesi mahiyetinde değil. Buradaki müzakere neticesinde sorulan soruların da yazılı olarak
cevaplanması noktasında BaĢkanlık Divanının ve Komisyon üyelerimizin bir istemi Ģeklindedir. Ama bunu tekrar bugün Maliye
Bakanlığımıza, Sayın Bakana bu soruları cevaplaması konusunu hatırlatacağım.
Sayın Günal, buyurun lütfen.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, hoĢ geldiniz.
Ama usule iliĢkin bir iki Ģey söyleyeceğim. Asıl genelinde yine söyleyeceğim ama ben Ģu anda bugün bu toplantının
yapılmaması gerektiğini Sayın BaĢkana iletmiĢtim, size de iletmesini söylemiĢtim. Ama bugün geldiniz. Nedeni olan konu da sağ
tarafınızda oturan Değerli BaĢkanımızın temsil ettiği SayıĢtayın raporları. Dün Sayın Maliye Bakanımızla da tartıĢmamızın asıl konusu
buydu. Kesin hesap görüĢüyoruz ama maalesef bize gelen raporlar rapor değil. Burada BaĢkan Yardımcımız da söyledi, Sayın Bakan da
söyledi. Bu var, raporda var ama bize sunulanda yok. Yani, Ģimdi böyle bir Ģey… Siz buradasınız, bizi temsil eden makam olarak bütçe
hakkımızı savunması gereken BaĢkanımız sizsiniz ve SayıĢtay da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bu denetimleri yapıyor ama
maalesef bize gelen raporlar kuĢa çevriliyor. Daha önce de SayıĢtay Kanunu‟nda yapılan bazı düzenlemeler vardı. Burada örnek dün
gösterdim. Sayın Bakan dedi ki: “ Onlar raporda var.” Ben de gösterdim: “ Raporda yok.” diye. DıĢ denetim raporunda özeti yazılan
Ģeyin bile ayrıntısı değil, özeti dahi kurum raporunda yok. Yani örneklerini birazdan anlatacağım ama bu konuda hassas olunmasını,
Sayın BaĢkana, kim, ne yapıyor… SayıĢtayın Rapor Değerlendirme Kurulu diye bir Ģey var maalesef o bizim için artık raporları kuĢa
çevirme kurulu hâline gelmiĢ. Bu Ģartlarda bizim bu kesin hesapları denetleme imkânımız yok. Bakın, sadece strateji planı, performans
bilgileri onları söylüyor. Onlara da hâlen daha birtakım kurumları denetlemeyelim diye bize buradan yasa maddeleri çıkartılıyor. Sayın
BaĢkan, bu husus, Meclisin en temel hakkı bütçe hakkıdır ki onun için bu Komisyon anayasal bir Komisyondur. Burada da o görevi
bizim adımıza yani sizin BaĢkanı olduğunuz Meclis adına SayıĢtay yapmaktadır. Yani SayıĢtayın Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi
vermemesi, o bilgileri alıp kuĢa çevirmesi, efendim, rapor kurulu var, rapor heyeti var, onun içinden raporun bize gele gele onda 1‟ i, o
da zararsız yerleri geliyor ki hâlâ Sayın Maliye Bakanı “ Önem sırasına göre hazırlamıyorsunuz.” deyip buna bile itiraz ediyor. Ben
anlamıyorum yani gerçekten bu konuda bir ciddiyetsizlik var. Daha önce de konuĢtuk bunları ama kanun çıktı. “ Maliyenin ilgili
otomasyon sistemi yok.” dediler, o da çıktı. Hâlen daha bize gelen raporlar maalesef bir satırlık. Ben size sonra gerekli Ģeyleri takdim
edebilirim. Elimizde bunlarla ilgili yeteri kadar değerlendirme var. Yani sadece, efendim, hukuka uygundur, değildir… “ Kamu
zararıyla ilgili konuda da verecek bilgi yoktur.” diyor. En azından biz tek tek kurum kurum söylemiyoruz Sayın BaĢkanım. Bize toplu
olarak yani yapılan nedir, ne değildir, kaç tane vardır… Örnek burada söyledim. 188 tane belediye var, 24 tane belediyenin iĢtiraki var.
Bunlarla ilgili usulsüzlükten bahsediyor, efendim, kanuna uyarlılıktan bahsediyor, uymadığından bahsediyor ama toplamda ne kadar
belediye vardır, kaç tane Ģey devredilmemiĢtir, hangi Ģirkette ne kadar zarar vardır, hiçbirisi söylenmiyor. Biz nasıl bunun denetimini
yapacağız? Yani 200‟ den fazla kurumun burada raporu geliyor. Adı rapor; vallahi içinden göstereyim size, sonuç kısımlarının tamamını
özet çıkarttırdım arkadaĢlara, size takdim edeyim uygun olduğunuzda, hani böyle bir Ģey içerisinde söylemiyoruz ama bizim en temel
hakkımız burada denetim hakkı, bütçe hakkı. Kesin hesapları da biz buna göre denetliyoruz. Dolayısıyla hiç denetlenmeden geçi yor.
Biz bu konuda muzdaripiz, tekrar gelmiĢken arkadaĢlarımıza ve Sayın BaĢkana geçici bütçe görüĢülürken söylemiĢtim. Bunlar en
azından bir tamamlama yapılsın, bir Ģey yapılsın, yeniden Sayın BaĢkan da görüĢsün SayıĢtay BaĢkanıyla, bir gözden geçirip bize daha
sağlıklı bilgi vermesini söylemiĢtim ama muhalefetin söylediği sadece kayıtlarda kalıyor Sayın BaĢkanım. Yeni BaĢkanımız olarak
sizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bundan sonraki denetimlerle ilgili de istirham ediyoruz. Ben size gerekli raporu sunarım,
Sayın BaĢkanımız da gelir, isterseniz biz size gerekli bütün ayrıntılarını, tek tek ne söylendiğini, belki Ģimdi bizi böyle bir muhalefet
Ģeyiyle söylüyor zannediyorsunuz ama onları sunduğumuz zaman, o zaman siz de göreceksiniz. Yani gerçekten ayrıntılı bir çalıĢma
yapılması gerekiyor. Yerindelik denetimi kalktı, o kalktı bu kalktı derken sadece bize göstermelik rapor geliyor. Kurumların ne iĢ
yaptığını yazıyor, strateji planlarına uyup uymadığını yazıyor, performans bilgilerini yazıyor. Ben ne yapayım? Bana mali rapor lazım,
bana mali rapor lazım, bana hesap lazım veya yazmıĢ arkadaĢlarımız… Sayın BaĢkanım -BaĢkan size bilgi verir, çok özür diliyorumbir tane örnek söyleyeyim: ġimdi burada diyor ki devredilen, Hazinenin devretmesi gereken, kanuna uygun bir Ģekilde devir yapıldığı,
belediyelere Ģeyler var. Hiçbir tane bilgi yok, sadece isim ve mevzuatı yazmıĢ. Diyor ki: “ Bunların devredilmemesi gerekirdi, el
konulması gerekirdi.” Yok. Cezalar var, gelmemiĢ, bilgiyi Maliye Bakanlığı vermemiĢ yani ne kadar var, kaç tane ceza? Böyle bir bilgi
yok. Efendim “ Özel hesaplardan para aktarılmıĢ.” deniyor. Ne kadar aktarılmıĢ? Ben tek tek bütün kurumları sormuyorum ama
buradaki usulsüzlük ne? Yok. Tarım Bakanlığına para aktarılmıĢ, jokey kulübü yarıĢlarında ne kadar olmuĢ, özel hesaptan ne
harcanmıĢ? Yok. Yani bu nasıl bir rapor? “ O zaman hiç göndermeyin bari.” diye söyledik. Onun için bence bunun baĢtan
söylenmesinde fayda var. Bu Rapor Değerlendirme Kurulunun da, SayıĢtay Genel Kurulunun da bunu dikkate alması, sizin de kurumsal
olarak onlarla bu konuyu ayrıntılı olarak görüĢmenizde fayda var diye düĢünüyorum. Ayrıntısını geneli üzerinde konuĢurken
ileteceğim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Günal, teĢekkür ediyorum.
Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen usul üzerinde.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
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Ben de esasla ilgili olarak, kurumların bütçeleriyle ilgili olarak konuĢacaktım ama arkadaĢlarım konuyu açınca bizim de
konuĢmamız gerekti.
Sayın BaĢkanım, bu sene 2014 yılıyla ilgili kesin hesabı ve 2016 yılı bütçesini yapıyoruz. 2014 yılının harcamaları, Hükûmet
tarafından Meclisten izin alınıp yapılan harcamaları 448,8 milyar lira. 450 milyar lirayı inceliyoruz, 570 milyar liralık da 2016 için
bütçe yapıyoruz. Yani 1 trilyon lirayı, burada kurumların, bakanlıkların bütçesini tek tek inceliyoruz; yapılan harcamaları ve yapılacak
olan harcamaları. Devlet adına yapıyoruz bunları. Kul hakkıdır bu, tüyü bitmemiĢ yetimin hakkıdır. Ama, bakın, sadece on dakikalık bir
süreyle… Ben Ģahsen bir milletvekili olarak, Ģurada 4 kurumla ilgili olarak on dakika konuĢacağım, hem geçmiĢ yıllarıyla ilgili olarak,
yaptıkları harcamalarla ilgili olarak hem de yapacakları harcamalarla ilgili olarak. Daha sonra da dev gibi bakanlıkları da aynı Ģekilde
inceliyoruz. Bu usulle -biraz önce arkadaĢlarımın da söylediği gibi- SayıĢtay raporları da yeterli olarak gelmeyince bizim yaptığımız
iĢin hiçbir anlamı olmuyor. Kesin hesapla ilgili olarak bir komisyonun ayrıca kurulması gerekiyor, bu Ģart. Bütçe yapımıyla ilgili ayrı
bir komisyon olması lazım, bu da Ģart ve bunların da etkin çalıĢması lazım, sorularına cevap alması lazım.
Sayın BaĢkanım, dün Sayın Maliye Bakanı sorularımıza cevap vermedi, belirtmiĢtim size, hiçbir soruma cevap alamadım. Daha
önce de verilen sürelerle ilgili olarak bakanlara son konuĢmalarıyla ilgili, değerlendirmeleriyle ilgili, soru-cevapla ilgili olarak kırk beĢ
dakika değil, bir saat verelim ama cevap versinler demiĢtim, kabul etmediniz bir saati. Ama biz sonuç olarak burada kesin hesapla ilgili
ya da bütçeyle ilgili soru soruyorsak, bir anlamı varsa, halk adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bunları yapıyorsak bunun bir
karĢılığı olması gerekir. Sadece burada propaganda yapıyorlar, cevap verilmiyor. Böyle bir usul olmaz Sayın BaĢkanım. Garip bir usul
seçilmiĢ vaziyette; geçiĢtiriliyor, her Ģey geçiĢtiriliyor, hiçbir Ģekilde cevap alamıyoruz. Halk adına soru soruyoruz, vatandaĢ adına soru
soruyoruz, hiçbir Ģekilde cevap verilmiyor, geçiĢtiriliyor. Sayın BaĢkan da yol gösteriyor: “ Yazılı cevap verirsiniz.” diyor, yazılı cevap
da gelmiyor. Böyle bir usul olmaz, böyle bir denetim olmaz, böyle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olmaz.
Efendim, deniyor ki: “ Türkiye Büyük Millet Meclisini pasif kılarak, görev yapamaz hâle getirerek baĢkanlık sistemi getirilmek
isteniyor.” Bildiğimiz kadarıyla baĢkanlık sisteminin ne olduğu hâlen belli değil ama baĢkanlık sisteminde bile bir meclis olacak.
Meclis her hâlükârda çalıĢmak zorunda, her hâlükârda, her Ģekilde Plan ve Bütçe Komisyonunun, kesin hesapla ilgili ya da bütçeyle
ilgili komisyonların olması Ģarttır. Bu tür bir anlayıĢla, bu tür bir sistemle bunların çalıĢması hiçbirimiz için doğru değil, hiçbirimizin
vicdanının bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu Ģekilde bir anlayıĢ olamaz, hakikaten olamaz. Yani, muhalefet milletvekili olarak bunu
söylemiyorum, vicdanım el vermediği için bunları söylüyorum Sayın BaĢkanım, gerçekten. Çok üzüntülüyüz, çok sıkıntılıyız, gerginlik
içerisindeyiz Ģu Ģartlar altında. Bakın, buralar bu Ģekilde, Ģuralar dolu, evim aynı Ģekilde, arabam aynı Ģekilde, oturuyoruz, çalıĢıyoruz,
uğraĢıyoruz ama bütün bunların hiçbir sonucu yok; çalıĢmanın, gayret etmenin, hesap sormanın hiçbir getirisi yok, bütün arkadaĢlarım
aynı Ģekilde uğraĢıyoruz ama hiçbir anlamı yok. Bunların anlamlı bir hâle gelmesi lazım, bu kesin hesap ile bütçe komisyonlarının
ayrılması lazım ve sayın bakanların, buraya oturan ilgili kiĢilerin de bu iĢi ciddiye almaları lazım, değerli arkadaĢlarım da –onlarla da
konuĢacağım- aynı Ģekilde. Yani, bu Plan ve Bütçe Komisyonu muhalefetten oluĢan bir komisyon değil, özellikle iktidardan oluĢan bir
komisyon, 40 kiĢilik tek anayasal komisyondur, 40 kiĢiden oluĢur, en az 25‟i iktidardan olmak zorundadır. Ama iktidarın da her Ģeyi,
her konuyu sorması lazım, bizim gibi sorması lazım, Hükûmetin de çatır çatır hesap vermesi lazımdır, hiçbir Ģekilde hesap verilmiyor.
TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Yıldırım…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, Sayın Genel Sekreter, Sayın SayıĢtay BaĢkanı ve Kamu Denetçiliği Kurumu BaĢkanımız ve değerli basın
emekçileri, bürokrat arkadaĢlar; usule iliĢkin çok kısa bir iki hususa dikkat çekmek istiyorum.
Sayın BaĢkan, özellikle Meclis çatısı altında yasama faaliyetinin akamete uğratıldığı, usule aykırı iĢlediği son bir ayı ibretle
izledik biz. Bakın, Sayın Bakanım, son bir ayda 4 torba yasa geldi, torba yasalarla ilgili Genel Kurulda ifade ettim ama siz en üst
perdeden muhatabımızsınız diye tekrar söylüyorum. ġurada bu torba yasa süreçleri tartıĢılırken komisyonların hiçbiri iĢletilmedi.
Askerlikle ilgili maddeler vardı, Millî Savunma Komisyonuna gitmeden geldi. Süt izniyle ilgili ve annenin doğurganlığının çalıĢma
yaĢamına yansımasıyla ilgili maddeler vardı, Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonuna gitmeden buraya geldi. Polislerle ilgili
maddeler vardı, ĠçiĢleri Komisyonuna gitmeden buraya geldi. Sayın BaĢkan, kendisine sipariĢle verilmiĢ olan ilgili ihtisas komisyon
baĢkanlarından alınmıĢ bir cümlelik yazıyla bu süreçleri geçiĢtirmek zorunda kaldı. Burada yasama faaliyeti iĢlemiyor. Bütün ihtisas
komisyonları içerisinde diğer komisyonların hiçbir üyesine, baĢkanına haksızlık yapmak istemem ama bir tek komisyon üzerinden
yürüyen bir süreç var. Genel Kurulda söyledim, siz buradasınız diye tekrar söylüyorum, o zaman bütün ihtisas komisyonlarını
feshedelim, Meclisi tek ihtisas komisyonuna indirelim, millet sağ biz selamet böyle çalıĢalım; çalıĢmıyor Sayın BaĢkan. Er, erbaĢlar
var. 1.075 albayın emekli edilmesiyle ilgili bir süreç Millî Savunma Bakanıyla tartıĢılmadan buraya gelebilir mi? Meclis faaliyeti askıya
alınmıĢ, bundan en üst düzeyde sorumlu olan sizsiniz; bizi çalıĢtırmak, yasaya, Anayasa‟ ya uygun çalıĢtırmak durumunda olan sizsiniz.
Dün gerçekten burada hayretle izlediğimiz bir gün yaĢadık. ArkadaĢlarım izah etti, onların bakmadığı noktadan bir iki hususa
dikkat çekeyim. Bakın, sorduğumuz soruları, Sayın BaĢkan, Sayın Bakanın kırk beĢ dakika cevaplama süresi vardı, doğru mudur Sayın
Komisyon BaĢkanım?
BAġKAN – Evet.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Otuzuncu dakikada uyardık, siz geçen haftaki…
BAġKAN - Alınan karar gereği.
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AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Daha otuz dakika kalmıĢtı, on beĢ dakika konuĢmuĢ, siz geçen haftaki sunumunuzu özetle tekrar
aktarıyorsunuz. Biz, burada sizi güçlendirmek, daha iyi bir iĢ yapmak, daha sağlıklı bir bütçe çıkarmak için yapıcı eleĢtiril erimizi
yöneltiyor ve sorular soruyoruz size. Biz burada kötü bir niyetle sadece size vurmak istemiyoruz, eleĢtirilerimizin arkasında bir arka
plan aramayın, sorularımız var, sorularımıza somut cevaplar verin çünkü biz somut sorduk. Otuzuncu dakikada uyardık Sayın BaĢkan,
“ Sorulara geçiniz.” demediniz. Yirmi dakika kaldı, söyledik, yine demediniz. Siz son altı dakika kala “ Sorulara geçin.” diye söylediniz
Sayın BaĢkan, son altı dakika kala ve orta yerde duran 50 soru vardı, Ģüphesiz, hepsini cevaplamayabilirdi ama bunların...
BAġKAN – Sayın Yıldırım, bakın bölmek istemiyorum, Sayın KuĢoğlu da söyledi, 45 dakika Komisyonumuzun aldığı bir
karardır. BaĢkanlık Divanı olarak biz buna bir 15 dakika daha ekledik, toplam 60 dakika Sayın Bakan konuĢtu. Ancak tabii, Bakana
sadece sorular için değil, gün içerisinde bütün yapılmıĢ konuĢmalardaki tenkitlere, eleĢtirilere ve beraberinde de sorulara cevap vermek
üzere kendisine bu 45 dakika veriliyor. Yoksa sadece bu 10 dakikadaki sorulan sorulara değil, konuĢmaların içerisinde de gelen pek çok
soru var yani onun için...
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, bakın biz 50 sorunun tamamını cevaplamasını beklemiyorduk, yarısını
cevaplasaydı, ya bizi kandırsaydı 10 soruya cevap verseydi, biraz daha kandırsaydı sadece 5 soruya cevap verseydi. Sayın BaĢkan, sıfır
cevap sıfır, sıfır cevapla geçti bu. Ve siz iyi niyetle kendi temenninizi dile getirdiniz, dediniz ki: “ Yazılı cevap verecek.” Siz 2 defa dile
getirmenize rağmen “ Evet yazılı cevap vereceğim.” de demedi. Hayretle izledik ve bir öngörüsü yok, ne zaman cevap vereceği yok,
kaldı ki yazılı cevap vereceği hususunu kabul etmiĢ de değil.
Sayın BaĢkan, yangından mal kaçırılır gibi torba yasalar geçiyor, komisyonlar iĢletilmiyor, muhalefet dinlenmiyor. Bakın, bunu
size söyleyeyim, muhalefetin verdiği 2 önerge vardı bir torba yasa maddesiyle ilgili. Buna itiraz mı ediyor? “ Hayır, doğru, içeriği de
doğru.” dedi Sayın Bakan. Bunu üç hafta önce yaĢadık ama “ Bunu bilahare biz getiririz.” dedi, bunu söyledi Sayın Bakan, hepimiz
burada Ģahit olduk. Ġki önerge “ Haklı, doğru, içerik de doğru, bilahare biz getiririz.” O zaman muhalefeti tümden atalım, tek partili
sisteme geri mi dönelim? Bakın, “ Haklısınız, doğru.” dedi ama “ Bunu bilahare biz getiririz.” dedi.
Çok uzatmak istemiyorum, bugün önemli gündemler var, gerçekten buradaki bütün emek veren ve verecek olanlara haksızlık
yapmak istemiyorum ama bir çift sözüm de, ayrıntıya girmeden, SayıĢtay BaĢkanına olsun. ġunu iyi bilin, bu gönderdiğiniz raporlarla
veya “ rapor” adı altında olan metinlerle, anayasal ve yasal görevinizi yerine getirmediğinizi iyi bilin. Bunu hiç söylemek istemezdim.
Bakın, bir sonraki aĢaması, görevinizi kötüye kullanmadır. Anayasa‟ nın ve yasanın size tanıdığı görevleri yerine getirmediniz,
getirmiyorsunuz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Usta...
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim.
Sayın baĢkanlar -çok baĢkanımız var- sayın kurul üyeleri; Ģimdi, ben de aslında söz almayacaktım, ama Sayın BaĢkanım
özellikle sizin müdahalenizden sonra, dünkü Maliye Bakanının hiçbir Ģekilde kabul edilemeyecek tutumuna destek verir mahiyetteki
konuĢmanızdan sonra söz almak ihtiyacı duydum. Hakikaten, burada 60 dakika boyunca gün içerisinde konuĢulan konularla da alakalı
değil... Sayın BaĢkan öyle diyorsunuz da, soru için verilmiĢ bir Ģey. Sayın Bakana fırsat veriliyor sunumu için, onu daha önce yaptı
zaten, uzun bir sunum yaptı. Yani orada istediği kadar her Ģeyi anlattı, gün içerisinde bir kısım değerlendirmeler yapıldı, sonra sorulara
geldi. Ġç Tüzük diyor ki: “ Bu, soru için verilmiĢ bir vakittir.” Bu 60 dakikayı gün içerisinde konuĢulan konular bile değil ve
değerlendirmelerin çoğu da yanlıĢ. ġimdi, yalan demek istemiyorum çünkü Maliye Bakanı bu devletin bir bakanıdır ama hakikaten
yanlıĢ. Sonra bizim değerlendirme yapma hakkımız yok. ġimdi, özellikle ilgisiz konu, MHP‟ nin, CHP‟nin seçim vaatleriyle ilgili bir
konu hiç gündeme gelmedi ve söylediği Ģeyler de yanlıĢ. Size sorular için bir süre veriliyor cevaplayasınız diye, bunların hi çbirisini
konuĢmuyorsunuz, tamamen farklı Ģeyler konuĢuyorsunuz, sonradan buradaki milletvekillerinin de bunlara herhangi bir Ģekilde cevap
verme hakkı yok. ġimdi, bu, usul açısından... Bunu Mecliste aĢağıda Genel Kurulda da görüyoruz ve bunu burada her gün yaĢıyoruz
Sayın BaĢkanım. Yani hem usul açısından... Ben dün Ģunu ifade ettim: Bu bütçeyi görüĢmeye gerek yok, bütçeyi yapmaya gerek yok.
Hükûmet yasamanın üzerindeki bu vesayetini çekmek durumundadır ve bu, sizin Ģahsınızdadır Sayın BaĢkanım çünkü Türkiye Büyük
Millet Meclisinin BaĢkanı sizsiniz, hep birlikte Meclisi oluĢturuyoruz, BaĢkanımız da sizsiniz. Yani, niye yok, biliyor musunuz? Esasen
bunu genelinde konuĢacaktım ama… 33,1 milyar TL, 2015 yılında, Hükûmet, Ģu Meclise hiç uğramadan ilave harcama yapıyor aldığı
ödeneklerin üzerinde. Yani, bir ödenek almıĢ, onun üzerinde 33,1 milyar TL; baĢlangıç ödeneklerine oranı da yüzde 7. Yani, bütçenin
yüzde 7‟ si oranında ödenek kullanıyor ve bunun için Meclise hiç uğramıyor. Hani ne oldu Meclisin bütçe hakkı? En temel Ģeydir.
Bütün sıkıntılar, savaĢlar, demokrasi, her Ģey buradan çıkmıĢtır; Meclisin bütçe hakkı yani milletin bütçe hakkı. Böyle bir Ģey yok.
Yani, Hükûmet istediği Ģekilde…
ġimdi, 33,1 milyar TL toplamda yaptığı harcamadır, fazla harcamadır. Onun içerisinde döndürdüğü, dolaĢtırdığı paralar onun 5
katı. Niye, nasıl yapıyor bunu? ġimdi, diyecekler ki: “ Efendim, bu, Meclisin takdirinde. 5018 sayılı Kanun var elimizde. 5018 sayılı
Kanun‟un…” Bakın, bu, ta 98‟ de baĢladı. Ben bunu uzman olarak çalıĢtım, yönetici olarak çalıĢtım, bu çalıĢmaların içerisinde, en son,
kanunun Meclisten çıkartılması aĢamasına kadar alt komisyonda her aĢamasında çalıĢtım. Olayı iyi bilenlerden biri olduğumu
düĢünüyorum.
5018 sayılı Kanun kamu mali yönetimine bir disiplin getirmek amacıyla yapılmıĢ bir kanundur fakat bu kanunun öyle kritik
maddeleri vardır ki bütçe kanunlarına konulan hükümler ile o kritik maddelerin hepsini geçersiz kabul ediyoruz, diyoruz ki: “ 5018
sayılı Kanun‟ un Ģu Ģu Ģu maddeleri, bu yıl uygulanmaz.” Ve bu Ģekilde, Meclisin bütçe hakkını hiçe sayarak, istediği Ģekilde Maliye
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Bakanlığı veya Hükûmet, ödenekler arası aktarma yapıyor; hiçbir programı olmayan parayı aktarıyor, istediği kadar, 100 milyara yakın
parayı oradan oraya, oradan oraya aktarıp duruyor. En sonunda da bütçeden -Meclisin kendisine vermediği bir Ģekilde- 33,1 milyar TL son yıl için söylüyorum, bu, sadece son yılda değil, bütün yıllarda var geriye doğru baktığımızda- bu Ģekilde bir bütçe kullanıyor.
Dolayısıyla, o zaman niye biz burada bütün tafsilatlarıyla, kuruluĢ bazında, bilmem ne bazında sabahtan akĢama kadar gırtlak
patlatarak bütçe yapıyoruz? Sonunda bunun hiçbir Ģeyi yok, hiçbir önemi yok, inanın, hiçbir önemi yok, yaptığımız bütçenin hiçbir
önemi yok. Tamamını değiĢtirebilir. Hem tavanı aĢabiliyor hem de içerisini istediği Ģekilde değiĢtirebiliyor. Niye?
Bakın, Ģimdi, Bütçe Kanunu‟nun 6‟ ncı maddesi… ġimdi, denilecek ki: “ Bunu Meclis verdi.” Meclis çıkartıyor da, iĢte Meclisin
zaten çalıĢmasında problem var. Ben eminim ki Ģuradaki 25 arkadaĢın içi sızlıyor, Ģuna oy vermek istemiyor ama öyle bir vesayet var
ki… Yani, sizi suçlamak için söylemiyorum arkadaĢlar, farklı düĢüncesi olan söylesin. Öyle bir vesayet var ki hiç kimse ağzını açıp
konuĢamıyor. Böyle bir Ģey olur mu? Ondan sonra, tutuyoruz; efendim, zaten…
HĠKMET AYAR (Rize) – Kendi adına konuĢ!
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Kendi adına konuĢ! Biz sizin grubunuza böyle bir ithamda bulunuyor muyuz?
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, ben düĢüncemi söylüyorum, itham falan değil canım, itham değil.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yapamazsın! Sayın BaĢkanım, böyle bir isnadı kabul etmiyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, siz de söz alın, konuĢun, bir Ģey yok bunda.
BAġKAN – ArkadaĢlar… ArkadaĢlar…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Biz böyle değiliz.” deyin, bunda bir Ģey yok.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Partilerinin milletvekillerine böyle bir ithamda bulunmuyoruz.
BAġKAN – Canım, kimse kendini savunmak zorunda değil Sayın Günal. Böyle bir Ģey olur mu? “ Böyle değiliz.” deyin…
Böyle bir Ģey yok.
ERHAN USTA (Samsun) – ArkadaĢlar, o zaman, kendi, devletin, milletin…
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Hakaret ediyorsunuz Ģu an.
ERHAN USTA (Samsun) – Hakaret etmiyoruz.
…verdiği yetkiyi kullanmıyorsunuz çünkü…
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bunu kullanma Ģekli bize ait, size değil; bize ait.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben daha ileri gideyim; “ SayıĢtay, kuĢa çeviriyor.” diyorum, BaĢkan bir Ģey demiyor, siz niye
bağırıyorsunuz? KuĢa çeviriyor iĢte, görüyoruz, onun için bir Ģey söylüyoruz.
ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi, arkadaĢlar, o zaman, bundan sonra… Neyse… Yani, bu, bilinen bir Ģey.
ġimdi, burada, Sayın BaĢkan, size ben maddeyi okuyayım: “ Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere
bütçelerinin „Personel Giderleri‟ ile „ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri‟ tertipleneceği yer alan ödeneklerin…”
BAġKAN – ArkadaĢlar, burası demokratik bir Komisyon, siz de istediğinizi söyleyebilirsiniz.
ERHAN USTA (Samsun) – “ …Maliye Bakanlığı bütçesinin personel giderlerini…”
BAġKAN – Yani, sizin elinizi, ayağınızı, dilinizi tutmuyorum ben. “ Müdahale et, müdahale et.” diyorsunuz bana.
Buyurun Sayın Usta.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onlara edebilirsin de bize etme ya.
ERHAN USTA (Samsun) – ġimdi, koptu.
Sayın BaĢkan, denilen Ģu: Bütçelerde… Atıyorum, bu yıl kaç lira Ģimdiki bütçemiz? 570 milyar mı?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Aynen öyle.
ERHAN USTA (Samsun) – 570 milyar liraya bütçe veriyoruz. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı gibi, yüksek personel gideri
olan bakanlık bütçelerinden personel giderlerinden alıyorsunuz parayı -orada kaç lira, 50-60 milyar lira parayı- yedek ödeneğe
aktarıyorsunuz, yedek ödenekten de istediğiniz yere veriyorsunuz. En sonunda, personel giderleri, Millî Eğitim Bakanlığının personel
giderleri yetersiz kalıyor tabii, hiç kimse, toplumda Millî Eğitim Bakanlığı “ Öğretmen maaĢları ödenmesin.” diyemeyeceğine göre, en
sonunda orası ödenek üstü harcama yaparak -tamam mı- verilen bütçenin üzerinde ve bütün kuralların… Yani, yedek ödeneğe 1 milyar
para veriyoruz, yedek ödeneğe 30 milyar daha para geliyor, fark ediyor.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – 14,2 milyar.
ERHAN USTA (Samsun) – O 30 milyar lira yedek ödenek üzerinden para aktarılıyor o tarafa bu tarafa. O zaman niye 1 milyar,
1,5 milyar lira yedek ödenek veriyoruz? Efendim, yedek ödenek yüzde 2‟ yi geçemez diyoruz. Ödenekler yüzde 5‟ i geçemez diyoruz.
5018‟de o kadar çok sınırlama var ki. Çünkü Türkiye, bunların geçmiĢte sıkıntılarını çekti, o sıkıntılar görüldüğü için buralara disiplin
getirildi. “ Ben Hükûmetim, ben yaparım, benim çoğunluğum var, ben yaparım.” denilmiĢ olsa bu kuralların hiçbiri konulmazdı. Ġnanın,
dünyada bu kurallar da hep böyledir ama Ģimdi bunların hepsini hiçe sayarak… Hani, kanunları nasıl torba yapıyoruz, bütçeyi de torba
yaptık. Ağzı bağlı torba olsa yine bir Ģey demeyeceğim, içinde istediğin gibi… Ağzı açık torba, istediğin kadar alıyorsun, istediğin
kadar da üzerine koyuyorsun. Böyle bir bütçe var. O yüzden, Ģurada, aslında, yani, bu iĢin felsefesine kafa yoranlar için bakıldığında,
bunu söylemek istemiyorum ama Sayın BaĢkan, hakikaten boĢa uğraĢıyoruz. Yani, Ģimdi uğraĢacağız böyl e, 1 milyar, 2 milyar oraya
verdik, buraya verdik, bunların hiçbir önemi yok, hiçbir önemi yok. Maliye Bakanının iki dudağının arasında her Ģey. Sizin bütçenizi
getirir bir 30 milyar ilave verebilir, sizin bütçenizdeki bütün parayı alır oraya verebilir, buraya verebilir. Söylediklerimde bir tane
yanlıĢlık varsa, arkadaĢlar itiraz etsin “ Yapamaz bunu.” desin. ġu bütçe kanunuyla bu yetkilerin hepsi veriliyor. Bütün itirazlarımıza

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe Komisyonu
Tarih :26/01/2016

Saat :

Kayıt:Bütçe

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 8

rağmen, tabii, çoğunluk oyu olduğu için Hükûmete bu yetkiler veriliyor ama bunlar yanlıĢtır. Yani, bu yanlıĢın üzerine Meclisin bütçe
hakkına sahip çıkma Meclisin görevidir, Meclis BaĢkanı olarak da en baĢta sizin görevinizdir.
Ben bunları arz etmek istedim.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Usul hakkında söz talebi, Sayın Gizligider, buyurun lütfen.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum.
Öncelikle, Sayın Meclis BaĢkanımıza bu yüce görevde baĢarılar diliyorum ve sık sık usul hususunda hepimizi sıkıntıya sokan
bir meseleyle ilgili olarak görüĢlerimi paylaĢmak istiyorum.
ġu anda aslında tarihî bir dönem yaĢanmak üzere Sayın BaĢkanım. O da Ġç Tüzük değiĢikliğini gerçekleĢtirerek hem bu torba
yasa düzenlemelerinden önemli ölçüde kurtulmak hem de gereksiz yere onlarca saatimizi boĢ yere geçirmemizi engellemek gibi çok
önemli hem en büyük sermayemiz olan vakit israfını engellemek hem de milletin kaynaklarını bu noktada doğru kullanmak adına çok
tarihî bir adımı hep beraber atabiliriz. Bu yönüyle Sayın Meclis BaĢkanımızdan bu hususu takdirlerine arz ederek bu talebimizi
yineliyorum.
Yine, Komisyon görüĢmelerinde iktidar partisi milletvekilleri olarak en azından Ģu ana kadar nispeten daha az müdahale
ettiğimiz doğrudur. Ancak, biz zaten bu fikirlerimizi hem kendi parti içi görüĢmelerimizde hem grup toplantılarımızda hem bakanlarla
diyaloglarda aktarmaya çalıĢıyoruz. Onun da ötesinde 25 kiĢilik bir grubun hemen hemen her konuya dair sık sık görüĢ bildirmesinin,
pratikte baĢka sıkıntıları da olabilir ama elbette bunların hiçbiri, bizim grubumuza yönelik bu haksız isnatların gerekçesi olamaz ve bu
grubun herhangi bir vesayet altında olduğu, yahut fikirlerini beyan etmekten sarfınazar ettiği iddiasını ise iddia sahibini i spata davet
ederek kendilerine iade ediyorum. Burada hiçbir grup vesayet altında olamaz.
Gelelim çoğunluk meselesine. Yani, bu konu, geçtiğimiz dört yıl boyunca dillendirildi ama bu oyunun kuralı bu. Yani,
demokrasiyse seçim üzerine hükûmetlerin iĢbaĢına gelmesi yahut iĢbaĢından gitmesi söz konusuysa bu oyunun kuralı bu ve daha tabiri
caizse, sıcağı üstünde, 1 Kasım, yaklaĢık iki ay, iki buçuk ay, zaten millet bunu defaatle takdir etti. Millet bu eleĢtirileri de dört yıl
boyunca hep beraber dinledi ve sonuçta takdirini bu yönünde kullandı. Bence buna saygı duymayı hep beraber öğrenebilirsek daha
doğru bir yönetim biçimine beraber kavuĢuruz ama bu, elbette Ģu demek değil…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yüzde 51‟ i yok mu sayıyorsunuz? Yüzde 51‟ i yok mu sayıyorsunuz?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yüzde 51 değil.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani “ Biz yüzde 49‟ uz, istediğimizi yaparız, yüzde 51‟ i dinlemeyiz.” Bu mu dediğiniz?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Az sabrederseniz dinlemekten bahsetmiĢken, devamını söyleyecektim.
Elbette bu, Ģu demek değil: Hem bu Komisyonda hem Genel Kurulda muhalefetin çok yapıcı eleĢtirileriyle de çok büyük,
“ külliyat” diyebileceğimiz mevzuat düzenlemeleri de yapılmıĢtır, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu yahut torba yasa
düzenlemelerinde zaman zaman yanlıĢlığı hususunda hemen hemen hemfikir olunmuĢ düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi,
bunlar da zaman zaman elbette olmuĢtur ve olacaktır. Ancak “ Yok sayıyor.” hükmü, artık bence bu edebiyat eskidi yani bunu hep
beraber bırakalım. Yok saymaktan öte, her birimiz, her bir parti, her bir milletvekili hatta, gerek parti düzleminde gerekse Ģahsi olarak
fikirlerimizi halka anlatırsak, yani artık bu mazlum edebiyatından öte fikirlerimizi paylaĢırsak ve aldığımız neticeye de saygı duymayı
öğrenirsek çok daha doğru bir yasama faaliyeti olacağını düĢünüyorum.
Tekrar ederek bitirmek istiyorum: ġu anda, iktidarı ve muhalefetiyle bütün partiler tarihî bir hizmetin eĢiğinde, Ģu Ġç Tüzük‟ ü
değiĢtirmek.
Bakın, saygıdeğer milletvekilleri, Sayın BaĢkanım; bizler geçtiğimiz dört yıl içinde ve bizden daha önce görev yapanlar ise yine,
onlarca yıl boyunca Ģu eleĢtiriye maruz kaldılar, iĢte “ Gece yarısı düzenlemesiyle Ģu yapıldı, bu yapıldı.” yahut uyuyan milletvekili
görüntüsü. Bunlar her birimizin, hangi partiden olursak olalım, yasama faaliyetindeki özverili çalıĢmalarımızı inanın dibe vurduruyor,
yani prestijimizi düĢürüyor yani bu ülkenin en saygın kurumu olan ve her türlü görüĢün -özellikle, son iki seçimdir yüzde 95 oranında
yanlıĢ bilmiyorsam yasama organına siyasi görüĢlerin yansıma oranı- hangi görüĢten olursak olalım bu emeklerimizi dibe
vurdurmamamız lazım ve bu tarihî fırsatı hep beraber kullanmamız lazım. Yani Ģu yanan elektriğe yazık oluyor, Ģu yanan kalorifere
yazık oluyor.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neden oluyor Sayın Gizligider, hiç oraya değinmiyorsunuz.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ġnsan emeğine yazık oluyor ve bazen -bunu geçmiĢ dönemlerde birlikte yaĢadık- kırk
saat, uykusuz burada yasama faaliyeti yapmaya çalıĢıyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Neden? Çoğunlukçu dayatmadan oluyor, oraya hiç değinmiyorsun yani hiçbir Ģey yok sizde
sanki.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın Vekilim, her birimiz fikirlerimizi anlatıyoruz, siz de…
BAġKAN – Evet, bu rejim tartıĢmasını daha sonraya bırakalım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama Sayın BaĢkan, iki saattir aynı Ģeyi söylüyor Sayın Gizligider.
BAġKAN – Ama Sayın Günal, siz de yeni bir rejim tartıĢması açmak istiyorsunuz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dayatmadan oluyor, dayatmadan; sizin çoğunlukta olmanızdan ve dayatmanızdan
kaynaklanıyor. Niye bunu söylemiyorsunuz? “ Geçireceğiz.” diyorsunuz.
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EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yahu, biz sizi nasıl memnun edeceğiz? “ Söz almıyorsunuz.” diyorsunuz, söz alıyoruz;
söz alıyoruz, kesiyorsunuz. Bakın, biz size bunu yapmıyoruz, lütfen…
BAġKAN – Sayın Gizligider, siz Sayın Günal‟ ı memnun etmek için söz almayın, yapmayın böyle.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yok, hayatta…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Elektriklerin boĢa gitmesinin suçlusu biz değiliz, sizsiniz.
BAġKAN – Kimseyi memnun etmek zorunda değilsiniz Sayın Gizligider.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Biz milleti memnun ediyoruz elhamdülillah; elhamdülillah, memnun ediyoruz, biz o
noktada rahatız. Ama gerçekten Ģunu milletimizin bilmesi lazım: Burada milletvekilleri, iktidarıyla ve muhalefetiyle büyük bi r
özveriyle çalıĢmakta, bazen kırk saat, uykusuz vaziyette yasama faaliyeti yapıyoruz. Bizi çeken basın organı, bizi çeken fotoğrafçı çift
tur, bazen üç vardiya değiĢiyor ve bir uyuma anını yakaladığında bu Meclisin prestijini yere düĢürmeye çalıĢıyor. Bunu bir örnek olarak
söylüyorum. O yüzden, bu tarihî fırsatı inĢallah Sayın BaĢkanımızın riyasetinde hep beraber yapabileceğimizi arzu ediyorum. Bence
asıl usul tartıĢması burada gerçekleĢmeli.
Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Gizligider, sağ olun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Sayın Günal, Sayın Gizligider‟ e cevap mahiyetindeyse vermeyeceğim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, bir tek cümle söyleyeceğim.
BAġKAN – Ama önce Sayın Dağ var, Sayın Dağ‟ ınkini de alayım, ona da söylersiniz daha sonra, iki cümle olsun.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Esasında ben de esasla ilgili düĢüncelerimi paylaĢacaktım ama Sayın Erhan Usta‟ nın söylemiĢ olduğu sözler üzerine kısaca, bir
sataĢma noktasında değil ama bahsetmiĢ olduğu hususların esasında…
BAġKAN – SataĢma yok, kendi kanaatleridir yani sataĢma olarak değerlendirmeyin.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ben de sataĢmada bulunmayacağım zaten.
ERHAN USTA (Samsun) – Ama “ Böyle söylediniz.” demiyorum, bakın, “ Ben böyle düĢünüyorum.” diyorum.
BAġKAN – Efendim, kendi kanaatleridir.
ERHAN USTA (Samsun) – Yoksa, ben “ Siz bana geldiniz, böyle söylediniz.” demiyorum.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Hayır, sizin bahsettiğiniz hususlar noktasında, teknik birçok bilgi verdiniz, vermiĢ olduğunuz teknik
bilgiler doğrultusunda Bütçe Kanunu üzerinden Maliye Bakanının böyle bir yetkiyle donatıldığını ve Bütçe Kanunu‟ yla bunun
verildiğini, dolayısıyla, 5018 sayılı Kanun‟ a göre Bütçe Kanunu‟nun daha özel bir kanun olması sebebiyle daha özel bir kanuna göre
yetkilendirme söz konusu.
BAġKAN – Madde 6, evet.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Yani bunu da veren Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten.
ERHAN USTA (Samsun) – Onu ben söyledim zaten.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Dolayısıyla burada Ģöyle, Ģunu söyleyeceğim: ġimdi, biz sadece bütçe kanunu değil veya sadece AK
PARTĠ iktidarları döneminde de değil, daha önceki dönemde de parlamenter sistemde yani Ģu anki sistemimizde -zaten 82 Anayasası‟ nı
eleĢtirdiğimiz belki de en temel sebeplerden birisi bu- Meclise gelen veya kanunlaĢan hususların yüzde 98‟ i tasarı Ģeklinde geliyor,
yüzde 2‟ si de ancak teklifin Hükûmet tarafından uygun görülmesi sayesinde oluyor. ĠĢte, yine Aslında, Sayın BaĢkan “ Sistem
tartıĢmasına girmeyelim.” dedi ama ben Ģimdi size anlatırken bizim baĢkanlık sisteminin ne kadar gerekli olduğu hususunu daha iyi
anlamıĢ olduk. Demek ki yasama ve yürütme arasındaki ayrımı daha net çizgilerle ortaya koymalı; yürütme, yürütme görevini yapmalı;
yasama, yasama görevini yapmalı.
Siz de bürokrat olarak uzun yıllar görev yaptınız. Yani eminim ki o dönemde, bürokrat olarak görev yaptığınız zamanda, biraz
önce dediğiniz gibi, “ 5018 sayılı Kanun‟un alt komisyonunda çalıĢtım, birçok alanda çalıĢtım...” Ama o dönemde herhâlde milletvekili
arkadaĢların büyük bir çoğunluğu bu kanunun birçok alanında çalıĢmamıĢlardır ama siz bürokrat olarak çalıĢtınız.
O açıdan, yani esasında bu konuĢmayı dinlerken bu sistemin ne kadar üzerinde düĢünülmesi gerektiğini ve tartıĢmamız
gerektiğini anladım. Onun için, usulen bu konuda ifademi belirttim, daha sonra esasta yine düĢüncelerimi paylaĢacağım.
BAġKAN – Hangi sistemin üzerinde dediniz Sayın Dağ?
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – BaĢkanlık sistemi.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – BaĢkanlık sistemiyle alakalı tartıĢmamız gerekir.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Dağ, bürokratken kılıcımız kesiyordu, buraya ne gönderirsek aynen çıkartılıyordu. Yani
Türkiye'nin sorunu bu iĢte, ben onu söyledim.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – ĠĢte biz de aynı Ģeyi söylüyoruz.
BAġKAN – Çok özür diliyorum Sayın Usta ama yani siz Ģimdi Parlamentonun, Meclisin iradesine bu kadar…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, evet, doğru söylemiĢ.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bir gerçeğin altını çizdi.
BAġKAN – Siz de mi bürokrattınız Sayın KuĢoğlu, siz de mi bürokrasiden geliyorsunuz?
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Aynen doğru söylüyor.
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BAġKAN – Ha, siz de bürokratsınız, evet.
Yani bakın, ben söylemiyorum ama ġükrü Bey diyor ki…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Siz de bizden çok fazla usul konuĢuyorsunuz. Kusura bakmayın ama…
BAġKAN – Hayır, ben usule bir gireceğim ama giremiyorum sayenizde.
Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim.
ġimdi, ben sadece iki cümle söyleyeyim. Cümlenin birisi sizinle ilgili ki bir daha bir Ģey söyleyemeyesiniz diye.
Sayın BaĢkanım, sabahın sekiz buçuğuna kadar… Sayın Gizligider‟ e de cevap olsun, kimin kimi uyutmadığını, kimin
uyuduğunu da millet bilsin. Size de hiç yorum yapmayayım, sadece bilgiyi vereyim. Sabahın dört buçuğunda “ MHP‟ nin sabah grubu
var, yeter artık.” dememize rağmen, “ Biz devam edeceğiz.” deyip sabahın sekiz buçuğuna kadar Meclisi çalıĢtıran irade muhalefet
değil. TıraĢ olmadan doğrudan kahvaltıya gidip, on buçukta MHP Grubu grup toplantısına gitti üstünü değiĢtirmeden.
BAġKAN – Buradan, değil mi?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet.
Genel Kuruldan, sabah sekiz buçukta kapandı, doğrudan kahvaltıya gittik, oradan çıkıp gruba gittik evimize gitmeden. Kimin
kime dayattığını…
Ġki: Sayın BaĢkan burada gayet iyi gülüyor, birisi de onunla ilgili. Tam otuz yedi gün, sahura kadar, bir dayatma içinde -4 tane
rant maddesi olduğu için; biri özelleĢtirme, biri Kamu Ġhale Kurumu, biri, birisine doğrudan fiyat farkı teslimatıyla ilgili, gerisi Soma
diye baĢladığımız maddeleri dayatıp- “ Biz çıkarırız.” dedikleri için, otuz yedi gün… Üç günde bitecek olan torba kanun 15 maddeden
150 maddeye çıkınca buraya geldi.
Sayın Gizligider, muhalefet bunu engellemiyor. Sen haramı helalin içine sokarsan, zehrin üstüne bir parmak bal koyarsan ben
bunu millete anlatmak zorundayım, gerekirse üç yüz altmıĢ beĢ gün sürse anlatırım.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Anlattınız millete, ne oldu?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anlatırım, sen de kandırmaya devam edersin.
BAġKAN – Sayın Günal, Sayın Usta‟ yla aranızda bir anlaĢın. Sayın Usta diyor ki: “ Bürokrat yapıyor.” sen diyorsun ki: “ Sayın
Gizligider yapıyor.”
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onun için, onu engelleyen biz değiliz, o çalıĢmayı engelleyen biz değiliz.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bu millet kandırılacak…
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen siz laf atmayın, rica ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, Ġç Tüzük‟ te o konuĢma süresini dahi kısıtlayıp muhalefet sussun diye düzenleme getiren
de sizsiniz. Onun için kaldı Ġç Tüzük. “ Tamamen susturalım, biz ne getirirsek…” Size ne kadar görev verdiyse bize de “ Bunları sor,
yetimin hakkını koru, bunları savun, uyar...” Yarın, burada kurtulmuĢ olabilirsiniz ama onların hesabını ahirette verirsiniz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Usul tartıĢması tamamlanmıĢtır.
Maliye Bakanlığından da dünkü görüĢmedeki kalan, cevaplanmayan soruların yazılı olarak cevaplanması konusunda tekrar
bugün talepte bulunacağız.
Sayın BaĢkan, buyurun.
Süreniz otuz dakika.
I I I .- SUNUM LAR
1.- TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri,
kurumlarımızın değerli yönetici ve mensupları, değerli basın mensupları; öncelikle usul konuĢmaları sırasındaki beyanlar için Ģunu
ifade etmek isterim: Komisyonlar ve Genel Kuruldaki sürece ait önerileri ilgililerle paylaĢacağım, dile getirilen hususları da
değerlendireceğim.
Müsaadenizle, bir diğer husus da –Sayın BaĢkan, baĢlangıçta söylediniz- mekân mevzusu, ve teknik imkânlar meselesi. 2015 yılı
içerisinde salonun ahĢap döĢemeleri elden geçirildi, halıları yenilendi, ses ve sunum sistemlerini de 2016 içerisinde yapacağımızı…
Zaten raporumuzda var, bu bütçe içerisinde, 2016 bütçesi içerisinde, inĢallah bunu gerçekleĢtireceğiz.
Bugün baĢlamakta olduğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüĢmelerinin hayırlı olması dileğiyle sözlerime baĢlıyorum. Bu vesileyle, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun siz değerli üyelerine bundan sonraki çalıĢmalarınız için baĢarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ayrıca, 2016-2018 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı‟ nın ve kurumlarımızın 2016 yılı bütçelerinin Ģimdiden
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüĢmelerinde ortaya koyacağınız değerlendirme ve önerilerin, BaĢkanlığımızın 2016 yılı
bütçesinin etkinlik ve verimliliğine çok önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır.
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Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz
adına yasama ve denetim faaliyetlerini yürütmekte ve milletimizi temsil görevini yerine getirmektedir.
Türkiye‟ mizin yeni bir anayasaya acilen ihtiyacının bulunduğu izahtan varestedir. 1982 Anayasası gerek hazırlanıĢ Ģartları
gerekse hedeflediği düzen ve yol açtığı sonuçlar itibarıyla Türkiye‟ ye yakıĢmamaktadır kanaatindeyim. Bu konuda siyasal partilerin,
akademik camianın ve iĢ dünyasının ortak Ģikâyet ve duyarlılığa sahip bulunduğu herkesin malumudur. 26‟ ncı Dönemde,
toplumumuzun ihtiyacı olan yeni bir anayasa talebine cevap verilmelidir. Bilindiği üzere, siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde
bunu vadetmiĢ bulunmaktadır. Toplumda ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacının bulunduğu yönünde genel bir uzlaĢma mevcuttur.
Hâlihazırda 1982 Anayasası, yamalı bohçaya dönmüĢ, otuz dört yılda 17 kere değiĢikliğe uğramıĢtır. 113 maddesi yani yüzde 63'ü
değiĢtirilmiĢ durumdadır. Günümüze cevap vermekten, Türkiye‟ yi geleceğe taĢıma yeterliliğinden uzaktır.
Ġnancım odur ki, Türkiye‟ miz, taklit olmayan, toplumun ruh köküne, manevi ve millî değerlerine dayanan, hak ve hürriyetleri
teminat altına alan, toplumla uzlaĢan, tarihî köklerimize ve içtimai yapımıza uygun, günün Ģartlarına cevap veren, özlü, yalın, ikide bir
değiĢiklik yapılmasını gerektirmeyen, kalıcı nitelikte yeni bir anayasaya kavuĢacaktır. Günümüz Türkiyesi‟ ne yakıĢır yeni bir
anayasanın kabulü konusu da Meclisin bu dönem yürütmeye çalıĢacağı en önemli çalıĢmalardan biri olacaktır.
Bilindiği gibi, 3 ana sistem var. Bunlar, baĢkanlık, yarı baĢkanlık ve bugün içinde bulunduğumuz parlamenter sistem. Hepsinde
esas olan kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığı, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur.
Anayasa‟ mızın, toplumumuzun ve devletimizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasa olması hususunda genel bir
mutabakat ve uzlaĢma ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır. Bu doğrultuda çoğulcu, demokratik bir yapıya kavuĢmamızı sağlayacak, hukuk
devleti ilkelerini özümsemiĢ, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, insana öncelik tanıyan yeni bir anayasa inĢa etmemiz gerekir.
Yüce Meclisimiz, bu konuda üzerine düĢen sorumluluğu yerine getirmek ve milletimizin beklentileri doğrultusunda özgür, sivil
ve demokratik bir anayasa yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24'üncü Yasama Döneminde bir adım atmıĢ ve Mecliste grubu
bulunan partilerin katılımıyla Anayasa UzlaĢma Komisyonu kurulmuĢtu. 19 Ekim 2011‟de çalıĢmalarına baĢlayan komisyon, yirmi beĢ
ay çalıĢtı ve önemli mesafeler aldı. Anayasa UzlaĢma Komisyonu 40, yazım komisyonları ise 211 toplantı gerçekleĢtirdi. Komisyon,
160 kamu ve sivil toplum kuruluĢunu dinledi, ayrıca 165 üniversiteden, 78 il barosundan, 60 siyasi partiden ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarından, yüksek yargı organlarından ve sendikalardan, 19 bin dernek ve vakıftan, 197 ulusal ve yerel televizyon kanalı ile 1.700
ulusal ve yerel radyodan görüĢ istendi.
Bu çalıĢmalardan, yeni dönemde, Meclisimiz ve kurmakta olduğumuz anayasa mutabakat komisyonunda azami ölçüde
faydalanılacağı ve kalınan noktadan yola çıkılarak zaman kaybının önleneceği açıktır.
Bildiğiniz gibi, BaĢbakanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu‟nun yaptığı temaslar sonucunda siyasi partilerimizin
yeni bir anayasa çalıĢmasının baĢlatılması yolunda olumlu yaklaĢımları da göz önüne alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu
bulunan siyasi parti genel baĢkanlarına birer mektup göndermiĢ bulunuyorum. Sayın genel baĢkanların, yeni bir mutabakat komisyonu
kurmamız ve bir anayasa metni ortaya koyabilmemiz için yardım ve destekleri büyük önem taĢımaktadır.
Ne yazık ki yeni anayasa gibi, yeni iç tüzük konusunda da daha önceki dönemlerde baĢlatılmıĢ çalıĢmalar da bir netice
vermemiĢtir. Bildiğiniz üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24‟ üncü Yasama Döneminde yasama ve denetim faaliyetlerinin daha
etkin gerçekleĢtirilmesini sağlamak gayesiyle, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla Ġç Tüzük UzlaĢma Komisyonu
kurulmuĢ, bir süre çalıĢmıĢ, önemli mesafeler alınmıĢtır. Komisyon, mevcut 183 maddelik Ġç Tüzük‟ ün 86 maddesini aynen kabul
etmiĢ, 65 maddesini değiĢtirerek kabul etmiĢ, 10 maddesini ilga etmiĢ ve 1 yeni madde ihdas etmiĢ fakat 22 madde üzerinde anlaĢma
sağlanamadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına ortak bir metnin sunulması konusunda mutabakata varılamamıĢtır. Yeni
dönemde bu konunun da üstesinden gelebileceğimizi ümit ediyorum. Ġnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, inĢallah, ortak aklı,
demokratik diyalog ve konuĢma kanallarını kullanarak, ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir.
Kıymetli milletvekilleri, 26‟ncı Dönemin ve geride bıraktığımız müddet zarfında, bir önceki, 25‟ inci Dönemin yasama ve
denetim çalıĢmaları hakkında sizlere kısa bazı bilgiler sunmak istiyorum.
25‟ inci Yasama Döneminde BaĢkanlığa 19 kanun tasarısı, 605 kanun teklifi sunulmuĢtur. Komisyonlar kurulamadığından
görüĢülemeyen bu kanun tasarısı ve teklifleri dönem sonunda hükümsüz kalmıĢlardır. 9 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıĢtır.
Denetim Faaliyetleri kapsamında 100 sözlü soru önergesi verilmiĢ, bunlardan 1'i Anayasa ve Ġç Tüzük hükümlerine uygun
bulunmadığından iade edilmiĢ, 1'i de mükerrer geldiğinden iĢleme konulmamıĢtır. ĠĢleme alınan 98 sözlü soru önergesi yasama
döneminin sona ermesiyle hükümsüz sayılmıĢtır. 3.168 yazılı soru önergesi verilmiĢ, bunlardan 44'ü “ Gelen Kâğıtlar” listesine
girmeden geri alınmıĢ, 389'u Anayasa ve Ġç Tüzük hükümlerine uygun bulunmadığından iade edilmiĢ, 12'si mükerrer geldiğinden
iĢleme konulmamıĢ, 501'i Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesi nedeniyle “ Gelen Kâğıtlar” ın yayımlanamaması sonucunda
iĢleme alınamamıĢ ve yasama döneminin sona ermesiyle hükümsüz sayılmıĢtır. ĠĢleme alınan 2.222 yazılı soru önergesinin 165'i süresi
içinde cevaplandırılmıĢ, 2.057'si yasama döneminin sona ermesiyle hükümsüz sayılmıĢtır. 155 Meclis araĢtırması önergesi verilmiĢtir.
Bunlardan 1‟i görüĢülmüĢ ve Meclis araĢtırması komisyonu kurulması kabul edilmemiĢ, 154'ü yasama döneminin sona ermesiyle
hükümsüz sayılmıĢtır. 5 genel görüĢme önergesi verilmiĢ ve yasama döneminin sona ermesiyle hükümsüz sayılmıĢtır. 1 gensoru
önergesi verilmiĢ ve yasama döneminin sona ermesiyle hükümsüz sayılmıĢtır. 1 Meclis soruĢturması önergesi verilmiĢ, Anayasa ve Ġç
Tüzük hükümlerine uygun bulunmadığından iade edilmiĢtir.
26‟ncı Yasama Döneminde, Büyük Millet Meclisinin bu döneminde, 31 Aralık 2015 tarihine kadar BaĢkanlığa 169 kanun
tasarısı sunulmuĢtur. Bu kanun tasarılarından 18'i Genel Kurul gündemine girmiĢ ve 3'ü kanunlaĢmıĢtır. BaĢkanlığa 363 kanun teklifi
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sunulmuĢtur. Bu kanun tekliflerinden 1'i Genel Kurul gündemine girmiĢ ve kanunlaĢmıĢtır. Aynı dönemde 1 kanun teklifi, teklif sahibi
milletvekilince geri alınmıĢtır. 1 adedi uluslararası anlaĢmaların onaylanmasına iliĢkin olmak üzere 4 kanun kabul edilmiĢtir. 5 Türkiye
Büyük Millet Meclisi kararı alınmıĢtır.
Denetim faaliyetleri kapsamında 149 sözlü soru önergesi verilmiĢ olup bunlardan 2'si “ Gelen Kâğıtlar” listesine girmeden geri
alınmıĢtır. ĠĢleme alınan 147 sözlü soru önergesinin 34'ü cevaplanmıĢ, 15'i ise Genel Kurul gündemine girmeyi beklemektedir. 82
önerge Genel Kurul gündeminde yer almakta, 16 önerge ise iĢlem aĢamasındadır.
1.471 yazılı soru önergesi verilmiĢtir. Bunlardan 5'i “ Gelen Kâğıtlar” listesine girmeden geri alınmıĢ, 53'ü Anayasa ve Ġç Tüzük
hükümlerine uygun bulunmadığından iade edilmiĢ, 11'i mükerrer geldiğinden iĢleme konulmamıĢtır. ĠĢleme alınan 1.402 yazılı soru
önergesinin 20'si süresi içinde ve 1'i süresi geçtikten sonra olmak üzere, 21'i cevaplanmıĢ olup 79'u cevaplandırılmamıĢtır. 1.302 yazılı
soru önergesi ise iĢlemdedir.
277 Meclis araĢtırması önergesi verilmiĢ ve bunlardan 27'si Anayasa ve Ġç Tüzük hükümlerine uygun bulunmadığından iade
edilmiĢtir. ĠĢleme alınan 250 Meclis araĢtırması önergesinin konusu aynı olan 13'ünün birleĢtirilerek görüĢülmesi sonucunda 1 Meclis
araĢtırması komisyonu kurulması kabul edilmiĢtir. 205 önerge Genel Kurul gündemine girmeyi beklemekte olup 32 önerge ise
gündemdedir.
6 genel görüĢme önergesi verilmiĢ ve bunlardan 1'i Anayasa ve Ġç Tüzük hükümlerine uygun bulunmadığından iade edilmiĢtir.
ĠĢleme alınan 5 genel görüĢme önergesinin 2'si Genel Kurul gündemine girmeyi beklemekte olup 3 önerge gündemdedir.
1 Meclis soruĢturması önergesi verilmiĢ ve Anayasa ve Ġç Tüzük hükümlerine uygun bulunmadığından iade edilmiĢtir.
Tutanak hizmetleri kapsamında, 25‟ inci Dönem ile 26‟ncı Dönem 31/12/2015 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda 32 birleĢimde 132 oturumda toplam 145 saat 43 dakika görüĢme yapılmıĢ, bu görüĢmelere iliĢkin olarak da 6.020 sayfa
tutanak yazılmıĢtır.
Yine, söz konusu dönemlerde ihtisas komisyonları, Meclis araĢtırması, soruĢturması komisyonları ve diğer toplantılarda toplam
37 saat 15 dakika çalıĢma yapılmıĢ, bu çalıĢmalara iliĢkin olarak da toplam 735 sayfa tutanak tutulmuĢtur. Bunlara ilave olarak, 24'üncü
Dönemden itibaren ihtisas komisyonlarına ait tutanak dergileri de bastırılmaya baĢlanmıĢtır.
E-Tutanak Projesi kapsamında, milletvekillerimizin Genel Kurul konuĢmalarının e-postalarına gönderilmesine devam
edilmektedir.
Ayrıca, milletvekillerimizin 24'üncü Yasama Dönemine ait Genel Kurul konuĢmaları e-kitap hâline getirilmiĢtir. E-kitapların ve
ayrıca yasama ve denetim faaliyetleri ile idari teĢkilatın faaliyet raporlarına iliĢkin belgelerin yer aldığı taĢınır bellekler tüm
milletvekillerimize dağıtılmıĢtır.
Bunların yanı sıra, görme ve iĢitme engelliler için seslendirme ve iĢaret diline çevirisi yapılan tutanak özetleri Meclisimizin
Ġnternet sayfasında yer almaktadır.
Kıymetli milletvekilleri, ülkeler arası iliĢkilerin geliĢiminde parlamenter diplomasinin rolünün her geçen gün arttığının farkında
olarak ikili ve çok taraflı iliĢkilerimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmak gayesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2015 yılında da
diğer ülke parlamentoları, parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluĢlar ile temaslarını yoğun bir biçimde sürdürmeye devam
etmiĢtir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olduğu 12 parlamenter asamble ile bölgesel iliĢkiler, Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu ile de AB nezdindeki iliĢkiler yeni bir hız ve ivme kazanmıĢtır.
24‟üncü Dönemde kurulmuĢ olan 124 dostluk grubu, parlamenter diplomasi iliĢkilerini zenginleĢtirmiĢ ve Türkiye'nin etkinlik
coğrafyasının geniĢlemesine katkı sağlamıĢtır. Bu çerçevede, 2015 yılında toplam 243 uluslararası faaliyete iĢtirak edilmiĢtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı seçildiğim tarihten bu yana, 3 cumhurbaĢkanı ile görüĢmüĢ, 8 büyükelçi ve 9 münferit
heyet kabul etmiĢ bulunuyorum. Bunların yanı sıra, 3 ülkeye de resmî ziyarette bulundum.
Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; 2016-2018 dönemine ait bütçe tekliflerimizle ilgili değerlendirmelere
geçmeden önce, 2014 yılı kesin hesap sonuçları ve 2015 yılı bütçemize iliĢkin kısa bilgiler vermek istiyorum: 2014 yılı bütçemiz, 774
milyon 393 bin Türk lirası olarak kanunlaĢmıĢ, yıl içinde yapılan aktarmalarla birlikte 779 milyon 516 bin Türk lirası olmuĢtur. Yıl
sonu itibarıyla bu rakamın 689 milyon 220 bin Türk lirası harcanmıĢ, yaklaĢık yüzde 89 oranında bir gerçekleĢme olmuĢtur.
2015 yılı bütçemiz, 763 milyon 216 bin Türk lirası olarak kanunlaĢmıĢ, yıl içinde yapılan aktarmalar ve ödenek ilaveleriyle
birlikte, yıl sonu itibarıyla toplam ödenek 800 milyon 466 bin 948 Türk lirası olmuĢtur. Bu ödeneğin 725 milyon 757 bin 40 Türk lirası,
diğer bir deyiĢle yaklaĢık yüzde 91'i harcanmıĢtır.
Sayın üyeler, 2016 yılı bütçe teklifimizle ilgili olarak kısa bilgi vermek istiyorum: Bilindiği üzere, 2016 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu Tasarısı 2015 yılı Ekim ayında öngörülen sürede Meclise sunulmuĢ, ancak kanunlaĢamadığından, üç aylık dönem için
6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu Kanunla 248
milyon 214 bin 420 lira ödenek tahsis edilmiĢtir.
2016 yılı bütçe teklifimiz ise 2015 yılı Ekim ayında Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına gönderilen teklifte herhangi bir
değiĢiklik yapılmaksızın 840 milyon 29 bin Türk lirası olarak Komisyona sunulmuĢtur.
Bütçe teklifimizin dağılımına bakıldığında: Personel giderleri yüzde 58; sosyal güvenlik prim giderleri yüzde 7,5; mal ve hizmet
alımı giderleri yüzde 15,8; cari transferler yüzde 13,1; sermaye giderleri yüzde 5,4; sermaye transferleri ise binde 2 oranında ağırlığa
sahiptir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi içinde Kamu Denetçiliği Kurumu bütçesine hazine yardımı olarak 19 milyon 68
bin Türk lirası pay ayrılmıĢtır. Bu tutar, toplam bütçemizin yaklaĢık yüzde 2'sini oluĢturmaktadır.
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Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; bildiğiniz gibi 2015 yılı bütçemizin bir bölümünü Meclisimizin bilgi ve
teknoloji altyapısını güçlendirmeye ve fiziki mekânlarının iyileĢtirilmesine ayırmıĢtık. Bu bağlamda, fiziki altyapı ve çalıĢma ortamı
sağlama ve iyileĢtirmeye yönelik bazı faaliyetlerimizden özetle bahsetmek istiyorum.
Yenilenen kameralı güvenlik sistemi, 2015 yılında faaliyete geçirilmiĢtir.
Genel Kurul salonunda kullanılan elektronik sistemin yenilenmesi için projelendirme çalıĢması baĢlatılmıĢtır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmet binalarında çeĢitli bakım, onarım ve iyileĢtirme çalıĢmaları rutin olarak devam etmiĢtir.
Meclisimizde engelli milletvekillerimiz ile ziyaretçilerimize hareket kolaylığı sağlayacak düzenlemeler yapılmıĢ özel hizmet
bankosu açılmıĢtır.
Enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tasarrufu yapılması gayesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde enerji etüdü
yaptırılmıĢ ve TS EN ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmıĢtır.
Meclisimize emanet edilen tarihî mirasın korunması, yaĢatılması ve tanıtılması için yürüttüğümüz çalıĢmalarımız da devam
etmektedir.
Geçtiğimiz 2013, 2014 ve 2015 yıllarında saray, müze, köĢk ve kasırlarımızı yurt içi ve yurt dıĢından 3 milyon 987 bin kiĢi
ziyaret etmiĢ ve bu ziyaretçilere rehberlik hizmeti verilmiĢtir.
Protokol ziyaretleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanmıĢ olup bu kapsamda, baĢta
Dolmabahçe Sarayı olmak üzere tarihî mekânlarımızı 42 ülkeden önemli sayıda devlet baĢkanı, parlamento baĢkanı, baĢbakan ve
bakanlardan oluĢan heyetler ziyaret etmiĢtir.
Kültürel faaliyetler kapsamında da millî saraylar envanterinde bulunan tarihî objelerden 8 adet sergi yurt içi ve yurt dıĢında
sanatseverlerle buluĢturulmuĢtur. Ġdari teĢkilatımız tarafından yürütülen çalıĢmalar pek çok kuruma ve parlamentoya örnek olmuĢ,
Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellikte Kararlılık Ödülü baĢta olmak üzere çeĢitl i
ödüllere layık görülmüĢtür.
Kıymetli milletvekilleri, değerli üyeler; 2016 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmet binalarının tadilatı, tefriĢi,
altyapılarının güçlendirilmesi suretiyle fiziki mekânların iyileĢtirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir. Ana binada bulunan üyeler
lokantası mutfağının tadilat ve onarımı tamamlanacaktır. Güvenlik nizamiye binası, atölyeler binası ve teknolojik olarak yenilenmiĢ
seraların yapılması için proje çalıĢmaları yapılacaktır. Spor tesislerinin yenilenmesi çalıĢmaları tamamlanacaktır.
Değerli milletvekilleri, bilgi ve biliĢim hizmetleri ile çeĢitli idari faaliyetlere de kısaca değinecek olursak Türkiye Büyük Millet
Meclisi mobil uygulaması, Sağlık Harcamaları Bilgi Sistemi, Tutanak Fihristi Projesi, komisyonlar portalı, Anayasa portalı, medya
arĢiv hizmetleri ve benzeri pek çok uygulama geliĢtirilerek kullanıma sunulmuĢtur.
"E-Meclis BiliĢim Hizmetlerindeki Yeni Zorluklar ve Projeler" konulu Avrupa Parlamento AraĢtırma ve Dokümantasyon
Merkezi toplantısı, 5 ila 6 Kasım 2015 tarihinde 27 ülkenin katılımıyla Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ev sahipliğinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma Merkezi bünyesinde, yasama faaliyetlerine bilgi desteği sağlamak ve milletvekillerimizden gelen bilgi taleplerini
karĢılamak üzere rapor, bilgi notu, bilgi derleme ve doküman derleme türünde 1.474 çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢ, Merkezin 186 adet bilgi
talebi de karĢılanmıĢtır. Gelen taleplerin daha hızlı ve daha etkin bir biçimde karĢılanması gayesiyle hazırlanmaya baĢlanan “ kısa bilgi
notu” ürün türü etkin bir Ģekilde kullanılmıĢtır.
24 ve 25‟ inci Yasama Döneminde 188.732 okuyucuya kütüphane hizmeti verilmiĢtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kütüphanesi koleksiyonuna 16.479 yeni yayın kazandırılmıĢtır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Açık EriĢim
Koleksiyonunda bulunan 1.944 adet elektronik yayından 12.281 kullanıcı faydalanmıĢtır. Doksan beĢ yıl öncesine ait Ġstiklal
Mahkemeleri arĢiv belgeleri de kitap hâlinde araĢtırmacıların hizmetine sunulmuĢtur.
Basın hizmetleri kapsamında, 25‟ inci Yasama Döneminde; Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama faaliyetleri, komisyonlar,
milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı idari teĢkilatı ve gündemdeki siyasi haberlerle ilgili yazılı basında çıkmıĢ
315.247 haber ve makale, Ġnternet ortamında "Basında Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi" baĢlığıyla yer almıĢtır.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin BaĢkanıyla ilgili olarak yazılı basında çıkmıĢ 9.461 haber ve makalenin, ayrıca görsel
basında çıkmıĢ 5.461, Ġnternet medyasında yayınlanmıĢ 72.246 ve sosyal medyada yer almıĢ 27.791 haberin takibi yapılmıĢ ve bunlar
sisteme aktarılmıĢtır.
Siyasi parti grup toplantılarıyla ilgili faaliyetlerin basınla iliĢkiler ve basını bilgilendirme çalıĢması yapılmıĢ ve ayrıca
milletvekillerinin düzenlediği 185 basın toplantısının organizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġçinde bulunduğumuz 26‟ ncı Yasama Döneminde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanıyla ilgili olarak yazılı basında
çıkmıĢ 2.809 haber ve makalenin, ayrıca görsel basında yer alan 1.675, Ġnternet medyasında çıkmıĢ 25.242 ve sosyal medyada
yayınlanmıĢ 8.521 haberin takibi yapılmıĢ ve bunlar sisteme aktarılmıĢtır.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yasama faaliyetleri, komisyonlar, milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı
idari teĢkilatı ve gündemdeki siyasi haberlerle ilgili olarak yazılı basında çıkmıĢ 171.509 haber ve makale, Ġnternet ortamında "Basında
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi " baĢlığıyla yer almıĢtır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanıyla ilgili 2, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlık Divanı üyeleriyle ilgili 1, siyasi parti
grup toplantılarıyla ilgili 22 faaliyetin ve ayrıca komisyon toplantıları kapsamında 42 etkinliğin basınla iliĢkiler ve basını bilgilendirme
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organizasyonu yapılmıĢtır. Bunların yanı sıra, komisyon baĢkanlarının yurt içi ve yurt dıĢından 2 heyeti kabul organizasyonu ve
milletvekillerinin düzenlediği 151 basıp toplantısının organizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu 25‟ inci Yasama Döneminde toplam 33 saat 45 dakika yayın yapmıĢtır. Bu yayınların
22 saati Genel Kurul, 6 saat 15 dakikası haber, 5 saat 30 dakikası ise grup toplantıları yayınlarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Televizyonunun yayın kalitesinin arttırılması için yapılan kamera sistemlerinin ve teknik altyapının yenilenmesi çalıĢmaları devam
etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevinde gündem, kanun tasarı ve teklifleri sıra sayısı, geçen tutanak özeti ve benzeri
konularda 82 milyon 331 bin 981 sayfa basım yapılmıĢtır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevinin baskı teknolojileri yenilenmiĢ,
dijital baskı sistemine geçilmiĢtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Ana Binası‟ nda 25‟ inci Dönemde halk günü kapsamında 1.517, öğrenci grupları
kapsamında da 6.301 olmak üzere, toplamda 7.818 kiĢiye rehberlik hizmeti verilmiĢtir. Ayrıca, bu dönemde, Meclise 49.806 ziyaretçi
gelmiĢtir.
26‟ncı Dönemde halk gününde 1.669, öğrenci grupları kapsamında 11.271 olmak üzere, toplamda 12.940 kiĢiye rehberlik
hizmeti verilmiĢtir. Ayrıca, bu dönemde, Meclise 122.910 ziyaretçi gelmiĢtir.
KurtuluĢ SavaĢı Müzesini 25‟ inci Dönemde 33.011 kiĢi, 26‟ncı Dönemde ise 52.839 kiĢi ziyaret etmiĢtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıtmak amacıyla 8 dilde (Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca, Arapça, Rusça, Almanca, Kazakça
ve Çince) tanıtım kitapları hazırlanmıĢtır.
Engelli Dostu Meclis uygulamaları kapsamında, Ġnternet sitemizde görme engelli vatandaĢlarımız için özel bir bölüm hizmete
sunulmuĢtur. Milletvekili albümü Braille alfabesiyle basılmıĢtır, iĢitme ve konuĢma engelli vatandaĢlarımıza yönelik çağrı merkezi
kurulmuĢtur. Görme engelli ziyaretçilerin Meclis içinde kolaylıkla adres bulabilmeleri için kabartmalı yerleĢim planı hazırlanmıĢtır.
Ayrıca, engelli, yaĢlı ve hasta ziyaretçilerimize Meclis içinde refakatçi personel ve araç desteği sağlanmıĢtır. Söz konusu projeler
engellilerin görüĢü alınarak hazırlanmıĢtır. Önümüzdeki dönemde uygulanacak tüm projeler, engellilere kullanım kolaylığı sağlayacak
Ģekilde tasarlanmıĢtır. Personelin engellilerle doğru iletiĢimini sağlamak gayesiyle kamuda ilk kez, kurumumuzca “ Engellilerle Doğru
ĠletiĢim” BroĢürü hazırlanmıĢtır. Halkla iliĢkiler personeline iĢaret dili eğitimi verilmiĢtir.
Saygıdeğer Komisyon üyeleri, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı geliĢme, küreselleĢme, demokrasinin ve
katılımcılığın artan önemi, milletvekillerinin kurumdan beklentilerindeki değiĢim gibi hususlar, kurumumuzda anlayıĢ, hedef, araç,
yöntem ve iĢleyiĢ değiĢimlerini de gerekli kılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin teknolojik imkânlardan en iyi Ģekilde faydalanarak daha etkin, daha verimli ve daha hızlı
hizmet üretebilmesi için, bu alandaki çalıĢmalarımıza büyük önem veriyoruz.
Bu kapsamda 2016 yılı bütçe hedefimiz, yasama yetkisini kullanan değerli milletvekillerimizin çalıĢma Ģartlarını iyileĢtirmek,
yasama sürecini ve kalitesini geliĢtirmek olacaktır.
Sonuç olarak, 2016-2018 dönemi için bütçe teklifimiz hazırlanmıĢ ve 2016 yılı için 840 milyon 29 bin Türk lirası, 2017 yılı için
868 milyon 862 bin Türk lirası ve 2018 yılı için de 934 milyon 771 bin Türk lirası olarak öngörülmüĢtür.
Değerli milletvekili arkadaĢlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin hâlen içinde bulunduğumuz 2015 yılı bütçe uygulaması
ile önümüzdeki üç yıllık döneme ait bütçe teklifimizle ilgili açıklamalarda bulundum. Bu çerçevede bazı proje, rakam ve bilgi leri
sizlerle paylaĢmak istedim. Bu konulardaki detaylı bilgiler, sizlere dağıtılan kitaplarda yer almaktadır yani 2014 Yılı Faali yet Raporu,
24‟üncü Yasama Dönemi Faaliyet Raporu, 2014 Yılı Kesin Hesabı, 2016 Yılı Bütçe Teklifi Kitabı, 2016-2017-2018 Bütçe Teklifi
Kitapçığı.
Sayın milletvekilleri, sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için gerekli azami katkıyı sağlayacağınız inancıyla 2016 yılı
bütçemizin hayırlı olmasını niyaz ediyor, siz değerli arkadaĢlarıma ayrı ayrı Ģükran ve saygılarımı sunuyorum.
TeĢekkür ederim.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti)
BAġKAN – Sunumları için Sayın Meclis BaĢkanımıza biz de çok teĢekkür ediyoruz.
Efendim, Ģimdi, sunuĢlarını yapmak üzere CumhurbaĢkanlığımız Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga Beyefendi‟ ye söz
veriyorum.
Buyurun Sayın Kasırga.
2.- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Sayın BaĢkan, değerli üyeler, değerli bürokratlar ve
basınımızın değerli temsilcileri; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı olan CumhurbaĢkanlığının 2016 yılı bütçesinin takdimine,
CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‟ ın yüce heyetinize selam, sevgi ve baĢarı dileklerini iletmekten onur duyduğumu
ifade ederek baĢlamak istiyorum.
Anayasa‟ nın 104'üncü maddesine göre "CumhurbaĢkanı Devletin baĢıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalıĢmasını gözetir.”
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, konuĢma metni nerede?
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CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Yine, Anayasa‟ da CumhurbaĢkanının yasama, yürütme
ve yargıyla ilgili görevleri ayrıntılı bir Ģekilde ifade edilmiĢtir.
Bilindiği gibi, 2007 yılında yapılan Anayasa değiĢikliğiyle CumhurbaĢkanı artık doğrudan halkın oylarıyla seçilmektedir.
Türkiye‟ nin…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Genel Sekreter, konuĢma metni nerede?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Dağıtılacak efendim.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne zaman?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – ġimdi, konuĢmam bittikten sonra dağıttırayım.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz daha kolay takip ederiz, o anlamda.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Hemen dağıtıyoruz efendim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ambargolu.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Hayır, hayır, hiç…
BAġKAN – Sayın Genel Sekreter, buyurun efendim, siz devam ediniz.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bilindiği gibi, 2007 yılında yapılan Anayasa
değiĢikliğiyle CumhurbaĢkanı, artık doğrudan halkın oylarıyla seçilmektedir. Türkiye'nin 10 Ağustos 2014 tarihinde doğrudan halkın
oylarıyla seçilen ilk CumhurbaĢkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çalıĢmalarını bu çerçevede yürütmektedir.
Seçimin ardından Türkiye'nin pek çok alanda bir süredir yaĢadığı yeniden yapılanma süreci CumhurbaĢkanlığında da
baĢlatılmıĢtır. Gerek teĢkilat yapısının reorganizasyonuyla gerek yürütülen çalıĢmaların kapsamının ve hedef kitlelerinin geniĢlemesiyle
CumhurbaĢkanlığı yeni bir çalıĢma dönemine girmiĢtir.
Bu dönemde, Sayın CumhurbaĢkanımızın, Anayasa'da belirtilen görevleri yanında, geniĢ toplum kesimleriyle kurduğu samimi
iliĢki, CumhurbaĢkanlığı faaliyetlerinde de kendisini göstermiĢtir. Geçtiğimiz yıl boyunca iĢçisinden iĢverenine, sanatçısından
muhtarına kadar ülkemizin her kesiminden on binlerce kiĢi CumhurbaĢkanlığı Külliyesi'nde bizzat Sayın CumhurbaĢkanımız tarafından
kabul edilmiĢ ve ağırlanmıĢtır.
Ayrıca, CumhurbaĢkanlığı Külliyesi, randevu sistemiyle halkımızın ziyaretine açılmıĢtır. Gerek resmî programlar vesilesiyle
gerekse bu tür ziyaretler ve kabuller için CumhurbaĢkanlığı Külliyesi'ne gelen tüm yerli ve yabancı misafirlerimizden çok olumlu
tepkiler aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum.
Diğer yandan, geçmiĢte dört buçuk yıl Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve on bir yılı aĢkın bir süre BaĢbakanlık
görevlerini büyük baĢarılarla yürüten Sayın CumhurbaĢkanımız, bu engin birikimini CumhurbaĢkanlığına da taĢımıĢtır. Dünyanın,
bölgemizin ve ülkemizin tarihî nitelikte geliĢmeler ve çok ciddi sorunlar yaĢadığı bir dönemde Türkiye'nin bu Ģekilde güçlü bir
CumhurbaĢkanı tarafından yönetiliyor olması devletimiz ve milletimiz adına büyük bir kazançtır.
Diğer taraftan, CumhurbaĢkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi, bu makama gelen ve gelecek olan herkese, anayasal
görevleri yanında millete karĢı da hesap verme sorumluluğu yüklemektedir.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı olan CumhurbaĢkanlığı kurumundaki
hizmetlerin en iyi Ģekilde sürdürülmesi ülkemizin itibarının bir gereğidir.
CumhurbaĢkanlığı Külliyesi‟ nin ve kurumumuza bağlı birimlerin kapısından içeri giren herkes Türkiye Cumhuriyeti devletinin
itibarına, gücüne uygun Ģekilde karĢılanmak ve ağırlanmak durumundadır.
CumhurbaĢkanlığı bünyesinde yürütmekte olduğumuz çalıĢmaları bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmekteyiz.
Geçtiğimiz on yedi aylık dönemde CumhurbaĢkanlığı, belki de tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun bir tempoyla çalıĢmıĢtır; hem
Ankara ve Ġstanbul‟ daki günlük faaliyetlerde hem de yurt içi ve yurt dıĢı ziyaret trafiğinde yaĢanan artıĢ sizlerin de malumudur.
CumhurbaĢkanlığı Külliyesi, milletimizin her kesiminden insanın çeĢitli vesilelerle davet edildiği, ziyaret ettiği, ağırlandığı bir
yer hâline gelmiĢtir. Sayın CumhurbaĢkanımızın ifadesiyle CumhurbaĢkanlığı Külliyesi, "milletin evi" olma vasfını her geçen gün daha
da güçlendirmektedir.
ġimdi yeni bir adım daha atarak CumhurbaĢkanlığı Külliyesi'ni milletimizin ziyaretine açtık; böylece milletimizin her bir ferdi
arzu ettiği takdirde önceden yapmıĢ olduğu rezervasyon çerçevesinde CumhurbaĢkanlığı Külliyesi'ni görme, hizmetlere bizzat Ģahit
olma imkânı bulacaktır.
Bunun yanında Sayın CumhurbaĢkanımız, geçtiğimiz yıl toplu açılıĢ törenleri, valilik ve belediye programları vesilesiyle
milletimizle kucaklaĢmıĢlardır. Adana, Adıyaman, Aksaray, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, KahramanmaraĢ,
Kocaeli, Mardin, Tekirdağ ve Trabzon'un da içinde yer aldığı 50 farklı Ģehrimize 60 ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir.
Ayrıca Sayın CumhurbaĢkanımız, 2015 yılında 28 ülkeye 33 yurt dıĢı ziyareti yaparak Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil
etmiĢtir. Bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Küba, Meksika, Ukrayna, Ġran, Kazakistan, Almanya, Belçika, Bosna-Hersek, Fransa,
Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi dünyanın hemen her bölgesinden ülkeler yer almaktadır.
Yine geçtiğimiz dönem 20 devlet baĢkanı, 9 meclis baĢkanı, 15 baĢbakanın da aralarında bulunduğu toplam 1.158 yabancı
misafir CumhurbaĢkanlığı Külliyesi'nde ağırlanmıĢtır.
Bunun yanında resepsiyonlar, iftar yemekleri, ödül törenleri, kanaat önderlerinin kabulü, heyet kabulleri, CumhurbaĢkanlığı
sofrası vesilesiyle milletimizin tüm kesimlerinden 26.884 kiĢi CumhurbaĢkanımız tarafından kabul edilmiĢtir.
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Yıl sonu itibarıyla vatandaĢlarımızdan CĠMER'e gelen e-posta sayısı 310.915‟ i, CumhurbaĢkanımızın ziyaretleri sırasında
kendisine verilen mektup sayısı ise 12.710‟ u bulmuĢtur. Bütün bu taleplerin her biri ilgili birimlerimizce dikkatle incelemekte, en kısa
sürede vatandaĢlarımıza geri dönüĢ yapılmaktadır.
Ülkemizin uluslararası alanda geldiği konumu göstermesi açısından 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen G20
Liderler Zirvesi, özel bir öneme sahiptir. Türkiye, tarihinde ilk defa böylesi önemli bir zirveye ev sahipliği yapmıĢtır. Zirve vesilesiyle
ülkemize gelen basın mensuplarından, resmî delegasyonlardan ve devlet baĢkanlarından, gerçekten ülkemiz için iftihar vesilesi olacak
geri dönüĢler alınmıĢtır.
Sonuçları itibarıyla zirvenin ülkemiz için, ülkemizin uluslararası alandaki tanıtımı için büyük bir baĢarı olduğunu özellikle
belirtmek istiyorum. Bu alandaki en iddialı rakiplerimiz dahi Türkiye'nin organizasyon çıtasını yükselttiğini samimiyetle ifade
etmiĢlerdir.
Tarihî bir fırsat heba edilmemiĢ, her aĢamasını bizzat takip eden CumhurbaĢkanımız sayesinde ülkemiz lehine en iyi Ģekilde
değerlendirilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Sayın CumhurbaĢkanımız tarafından himaye altına alınan çeĢitli projelerle, ülkemizde bilimden
sanata, spordan kültüre kadar geniĢ bir alanda yürütülen önemli faaliyetler desteklenmiĢtir.
Bu konuda önemli olan, projelerin CumhurbaĢkanlığı himayesinde yürütülmesinin kurumlara ve kiĢilere verdiği moral
motivasyondur. GeniĢletilen ve güçlendirilen teĢkilat yapısıyla CumhurbaĢkanlığı, önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çalıĢmalarını
artırarak devam ettirecektir.
CumhurbaĢkanlığı Külliyesi'nin önemli bir parçası olacağına inandığımız, ülkenin en büyük kütüphanesinin inĢasına da inĢallah
bu yıl baĢlamayı planlıyoruz. Tüm vatandaĢlarımızın kullanımına açık olacak ve yirmi dört saat esasına göre hizmet verecek ol an bu
kütüphanede 5 milyon cilt kitabın yer alması ve dünyanın en modern kütüphanesinin oluĢturulması yönünde Sayın
CumhurbaĢkanımızın kesin talimatları bulunmaktadır. Külliye içinde bulunan, kendi alanında Ankara'daki en büyük ve modern tesis
olan Kongre ve Kültür Merkezi'nin inĢası büyük ölçüde tamamlanmıĢtır. Önümüzdeki aylarda BeĢtepe Kongre ve Kültür Merkezi‟ ni
hem CumhurbaĢkanlığımızın hem de ihtiyacı olan tüm kurumlarımızın faaliyetlerine açık Ģekilde inĢallah hizmete sunmuĢ olacağız.
Sayın CumhurbaĢkanımız tarihî ve kültürel değerlerimize büyük önem atfetmektedir. Bu iradelerinin bir tezahürü olarak bugüne
kadar gerektiği gibi korunup kollanmadığına inandığımız en büyük tarih ve kültür miraslarımızdan biri olan Yıldız Sarayı Kompleksi,
CumhurbaĢkanlığı bünyesine alınmıĢtır. Bu eserlerin ihya edilerek milletimizin ziyaretine ve kullanımına kazandırılması ve gelecek
nesillere aktarılması için gerekli bilimsel ve idari çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
Yukarıda bazı örneklerini sunduğumuz tüm faaliyetlerimiz Sayın CumhurbaĢkanımızın talimatları, önderliği ve titiz takipleriyle
yürütülmekte ve yönetilmekte, yakın çalıĢma arkadaĢları olarak bizler ise onun bitmek tükenmek bilmeyen enerjisine ve temposuna
ayak uydurmaya çalıĢmaktayız, bu onuru yaĢamaktayız.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; CumhurbaĢkanlığının 2016 yılı bütçesi için öngörülen miktar 434 milyon 96 bin lira olarak tespit
edilmiĢtir. Bu bütçenin 83 milyon 943 bin lirası personel giderleri, 6 milyon 760 bin lirası sosyal güvenlik prim giderleri, 165 milyon
393 bin lirası mal ve hizmet alım giderleri, 8 milyon lirası cari transfer ödeneği ve 170 milyon lirası da yatırım ödeneği olarak
belirlenmiĢtir. Bu bütçeyle CumhurbaĢkanlığı, Anayasa'da belirtilen ve milletimizin kendisinden beklediği görevleri layıkıyla yerine
getirmenin çabası içinde olacaktır.
2016 yılı bütçemiz azami tasarruf ilkelerine uyularak hazırlanmıĢ ve ekli cetvelde ayrıntısıyla tetkikinize sunulmuĢ olup
kaynakların akılcı ve verimli kullanımı ilkesine uygun olarak harcanacaktır.
Ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileklerimle arz ederim.
Saygılarımla.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Genel Sekreter.
ġimdi, sunumunu yapmak üzere SayıĢtay BaĢkanımız Sayın Recai Akyel Beyefendi‟ ye söz veriyorum.
Süreniz on dakika Sayın Akyel.
Buyurunuz lütfen.
3.- Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel’ in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanım, Plan ve Bütçe
Komisyonunun Sayın BaĢkanı ve saygıdeğer üyeleri, kurumların değerli temsilcileri, sayın basın mensupları; konuĢmama baĢlarken
Ģahsım ve kurumum adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26‟ncı Yasama Döneminin sayın milletvekillerimize hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum.
SayıĢtay olarak kendimizi ifade etme imkânı bulduğumuzdan ve sayın milletvekillerimizin katkılarını almaktan dolayı da Ģükranlarımı
arz etmek istiyorum.
KonuĢmamda, Türkiye Cumhuriyeti SayıĢtayının genel olarak yetki ve sorumlulukları, 2015 yılı faaliyetleri, 2014 yılı denetim
raporları, 2015 yılı denetim programı, yargılama faaliyetleri, 2014 yılı kesin hesabı, 2016 yılı bütçe teklifi ve 2015 yılı bütçe
gerçekleĢmeleri hakkında bilgi sunmak istiyorum.
Sayın BaĢkanım, değerli üyeler; vakti iyi kullanmak adına dağıtılan konuĢma metnimden kısaltarak konuĢma yapmak istiyorum.
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Yetki ve Sorumluluk; SayıĢtayın yetki ve sorumlulukları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 160, 164 ve 165'inci maddelerinde
genel hatlarıyla düzenlenmiĢtir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 68'inci maddesinde genel olarak ve değiĢik
maddelerinde değiĢik hususlarıyla ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu‟ nda da hem teĢkilatlanma, yapılanma, denetim, raporlama ve yargı
kısımları yer almıĢ bulunmaktadır. Ayrıca, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢ ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile siyasi
partilerin mali denetimi SayıĢtay tarafından yapılmakta, Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmaktadır.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; 2014 yılı denetim programı dâhilinde 5018 sayılı Kanun‟ a tabi genel yönetim kapsamında; 43
genel bütçeli idare, 147 özel bütçeli idare, 9 düzenleyici denetleyici kurum, 51 il özel idaresi, 30 büyükĢehir belediyesi, 19 büyükĢehir
bağlı idaresi, 51 il belediyesi, 88 ilçe belediyesi, 28 mahalli idare Ģirketi, 2 sosyal güvenlik kurumu ile 5018 sayılı Kanun‟ a tabi
olmayan ancak SayıĢtay denetimi kapsamında bulunan 7 kalkınma ajansı ve 7 diğer kamu idaresi olmak üzere 482 kamu idaresi
hakkında SayıĢtay denetim raporu düzenlenmiĢtir.
2014 yılında yürütülen denetimler sonucunda bütçe büyüklükleri itibarıyla; genel bütçeli idareler yüzde 99,79, özel bütçeli
idarelerden üniversiteler yüzde 100, özel bütçeli diğer idareler yüzde 100, düzenleyici ve denetleyici kurumlar yüzde 100, il özel
idareleri yüzde 100, büyükĢehir belediyeleri yüzde 100, büyükĢehir bağlı idareleri yüzde 94, il belediyeleri yüzde 100, ilçe belediyeleri
yüzde 40, sosyal güvenlik kurumları yüzde 100 ve kalkınma ajansları yüzde 34 oranında denetlenmiĢtir.
Ayrıca, 2015 yılında DıĢiĢleri Bakanlığının 14 misyon Ģefliğinin mali iĢlem ve prosedürleri, yurt dıĢı teĢkilatlarının yerinde
incelenmesine dair program kapsamında 28 meslek mensubumuz tarafından incelenmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; 2014 yılı denetimleri sonucunda:
2014 yılı Genel Uygunluk Bildirimi,
2014 yılı DıĢ Denetim Genel Değerlendirme Raporu,
2014 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu,
2014 yılı Mali Ġstatistikleri Değerlendirme Raporu.
2014 yılı Kamu Ġdarelerine iliĢkin SayıĢtay Denetim Raporları,
43 genel bütçeli idare, 147 özel bütçeli idare, 9 düzenleyici denetleyici kurum, 2 sosyal güvenlik kurumu ve 7 diğer kamu
idaresi olmak üzere 208 adet kamu idaresine iliĢkin SayıĢtay denetim raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuĢ, ilgili kamu
idarelerine gönderilmiĢ ve SayıĢtay sitesinde yayımlanmıĢtır. 51 il özel idaresi, 30 büyükĢehir belediyesi, 19 büyükĢehir bağlı idaresi,
51 il belediyesi, 88 ilçe belediyesi, 28 mahalli idare Ģirketi olmak üzere mahalli idarelere iliĢkin toplam 267 adet SayıĢtay denetim
raporu meclislerinde görüĢülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilmiĢ ve SayıĢtay web sitesinde yayımlanmıĢtır.
Değerli üyeler;
2014 yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu,
2014 yılı Kalkınma Ajanslarına iliĢkin SayıĢtay Denetim Raporları,
2014 yılı Kamu iktisadi TeĢebbüsleri Denetim Raporları,
Kamu iĢletmelerinin denetimi sonucunda düzenlenen 76 adet yıllık denetim raporundan 74 adedi 29 Aralık 2015 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuĢ ve Kalkınma Bakanlığı ile Hazine MüsteĢarlığına gönderilmiĢtir. Vakıflar Bankası Genel
Müdürlüğüne ait rapor ilgili kanunu gereği söz konusu bankaya, Hazine MüsteĢarlığı adına alınan Tütünlerin Hesap ve iĢlemleri Raporu
Hazine MüsteĢarlığına gönderilmiĢtir.
2014 yılı KĠT Genel Raporu düzenlenmiĢ, Meclise gönderilmiĢ ve sitede yayımlanmıĢtır.
2014 yılı Yargılamaya Esas Raporlar olarak,
6085 sayılı SayıĢtay Kanunu‟ nun 48'inci maddesi ve SayıĢtay Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre 2015 yılı Kasım ayı
sonuna kadar hazırlanması gereken kamu idarelerinin 2014 yılı Yargılamaya Esas Raporları, hüküm tesis edilmek üzere SayıĢtay
yargılama dairelerine sunulmuĢ olup hüküm sonucu düzenlenecek ilamlar, Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililerine tebliğ
edilecektir. Yargılamaya esas raporların sonucuna göre düzenlenen ve kiĢisel mali sorumlulukla ilgili olan ilamlar, Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgililerine tebliğ edilmektedir. Bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmamakta ve kamuoyuna
duyurulmamaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 8 yargılama dairesine 293 adedi geçmiĢ yıllar denetimlerine iliĢkin, 618 adedi ise
2014 yılı denetimlerine iliĢkin olmak üzere toplam 911 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiĢ ve bu raporların 586'sının yargılaması
yapılarak ilamı düzenlenmiĢtir.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢ ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile siyasi partilerin mali denetimi SayıĢtay
tarafından yapılmakta, Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmaktadır. Bu çerçevede, toplam 77 adet siyasi partinin kesin
hesabı, ilk incelemeleri yapılmak üzere, Anayasa Mahkemesinden teslim alınmıĢ olup düzenlenen raporlar Anayasa Mahkemesine
gönderilmiĢtir.
2014 yılı denetimlerine baktığımız zaman 6 genel rapor, 482 kurum raporu, 74 KĠT raporu, 77 siyasi parti mali denetim raporu
ve 911 yargılamaya esas rapor olmak üzere 1.550 adet rapor ilgili mercilere sunulmuĢtur. Ayrıca, 140 adet performans raporu
düzenlenmiĢ ve bunlar da ilgili raporlarına dercedilmiĢtir ve SayıĢtay olarak 1.690 rapor hazırlanmıĢtır. Bunlardan Türkiye Büyük
Millet Meclisine 6 genel rapor, 208 kurum raporu ve 74 KĠT raporu olmak üzere 288 adet rapor sunulmuĢtur.
Mali denetimler sonucunda, 4 bin civarında mali denetimle ilgili olarak bulgu bulunmaktadır raporlarımızda, performans
denetimiyle ilgili olarak da 926 bulgu bulunmuĢ ve bunlar dairelere sunulmuĢtur. 618 adet yargılamaya esas rapor düzenlenmiĢ 2014
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yılı denetimleriyle ilgili olarak ve bunda da 1.772 adet sorgu yer almaktadır. Genel raporlarımızda 197 bulgu bulunmaktadır. GörüĢ
verme olarak, kurumların mali konulardaki düzenlemelerle ilgili olarak da SayıĢtay 284 adet görüĢ bildirmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; 2015 yılı SayıĢtay denetim programı dağıttığım kitapta yer almaktadır. 2015 yılı denetimleri
devam etmektedir, bunların da 2016 yılı içerisinde raporları sunulacaktır.
Yargılama faaliyetleri 2015 yılında devam etmiĢtir ve ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre suç teĢkil eden fiillere
iliĢkin olarak gereği yapılmak üzere 6 konunun ilgili kamu idarelerine veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiĢtir. SayıĢtayın
kendisi bir hesap mahkemesi olarak çalıĢtığından dolayı -zaten ifade ettim- 293 adedi geçmiĢ yıllar denetimlerine iliĢkin, 618 adedi
2014 yılı denetimlerine iliĢkin olmak üzere 911 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiĢ ve bu raporların 586‟ sının yargılaması
yapılarak ilamı düzenlenmiĢtir.
BAġKAN – Sayın BaĢkanım, ilave süre veriyorum size, lütfen bitirin.
Buyurun.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – TeĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; diğer faaliyetlere geçiyorum ve 2014 yılı kesin hesabı: Ödenek, 175 milyon 493 bin 300 Türk
lirası; harcama, 151 milyon 161 bin 108 lira; tenkis, 24 milyon 332 bin 192 lira ve gerçekleĢme oranı yüzde 86,13.
2015 yılı gerçekleĢmeleri 31 Aralık 2015 yılı sonu itibarıyla: Ödenek, 186 milyon 372 bin 500 Türk lirası; harcama 175 milyon
99 bin 416 lira ve gerçekleĢme oranı yüzde 93,95.
2016 yılı bütçe teklifimiz: 225 milyon 656 bin 500 Türk lirası olup bunun 146 milyon 792 bin Türk lirası personel giderlerinden,
17 milyon 2 bin Türk lirası Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderlerinden, 46 milyon 751 bin Türk lirası mal ve hizmet al ımı
giderlerinden, 761 bin 500 Türk lirası cari transferlerden ve 14 milyon 350 bin Türk lirası sermaye giderlerinden oluĢmaktadır.
Saygılarımla arz ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
ġimdi, sunumlarını yapmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu BaĢdenetçisi Sayın Nihat Ömeroğlu Beyefendi‟ ye söz
veriyorum.
Buyurun Sayın BaĢkan.
Süreniz on dakikadır.
4.- Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu’ nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanım, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun Sayın BaĢkan ve üyeleri, kurumlarımızın değerli yönetici ve temsilcileri, değerli basın mensupları; Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun Değerli BaĢkan ve üyelerine bütçe görüĢmelerine yoğun ve yorucu çalıĢmalarında baĢarılar diler, sizleri kurumum ve
Ģahsım adına saygıyla selamlarım.
Kitapçıkları dağıtmıĢ bulunuyorum, fazla vaktinizi almamak için özet geçmek durumundayım.
Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; kurumumuz 14/6/2012 tarihi ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu‟ yla kamu tüzel kiĢiliğine ait özel bütçeli bir kurum olarak kurulmuĢtur.
Genel olarak kamu denetçiliği yani uluslararası ismiyle ombudsmanlık, idarenin eylem ve iĢlemleriyle tutum ve davranıĢlarını
ihtiyaca özgü denetim teknikleri kullanarak; hukuk, hakkaniyet ve iyi yönetim ilkeleri ıĢığında inceler ve çözüm arar. Takdir edeceğiniz
üzere, ülkemizde bu üç incelemeyi bir arada yürütebilmek, özellikle “ hakkaniyet” ve “ iyi yönetim” ilkeleri dediğimizde; adalet, eĢitlik,
Ģeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelere uygunluğu denetleyebilecek baĢka herhangi bir kurum da bulunmamaktadır.
Kurumumuzun kuruluĢ felsefesinin temelinde halka karĢı sorumluluk ve anlayıĢ yatmaktadır.
Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun saygıdeğer üyeleri; kurumumuz kamu idarelerinin verdiği hizmetlerin kalitesinin
artırılmasına, bireyleriyle devletin birbirlerini suçlamaksızın çözüm ortak paydasında buluĢmasına destek olmaya; idare, birey tüm
tarafların kazanımlarına odaklanmıĢ bir kurumdur. Bireyin hak ve özgürlüklerini ulusal ve uluslararası mevzuat ıĢığında hukuka ve
hakkaniyete uygunluk boyutlarıyla inceleme, araĢtırma, çözüm görevi üstlenen kurumumuz, gelen Ģikâyet baĢvurularını titizlikle
incelemektedir. Bu çalıĢmalarında önceliği de birey ve idare arasındaki uzlaĢı ve arabuluculuk yöntemlerine öncülük vermekteyiz.
2015 bütçe döneminde yapılan faaliyetlere kısaca değinmek istiyorum.
Kurumsal yapılanma:
Sayın BaĢkanım, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; bilindiği gibi, kurumumuzda kadın ve çocuklardan sorumlu bir kamu
denetçisi, uluslararası ismiyle “ ombudsman” bulunması, yasamızın da özellikle belirtmek suretiyle yüce Meclisimizin kadınlarımıza ve
çocuklarımıza verdiği önemi ortaya koymaktadır.
2014 yılı yıllık raporumuz yasamıza uygun olarak hazırlanmıĢ ve yüce Meclise sunulmuĢtu. Bugün itibarıyla kurumumuzda 1
genel sekreter, 1 hukuk müĢaviri, 61 kamu denetçiliği uzmanı, 2 mali hizmetler uzmanı, 43 kamu denetçiliği uzman yardımcısı, 29 idari
personel, 38 geçici personel istihdam edilmekte olup detaylar aĢağıdaki tabloda görülecektir.
Kurumsal tanıtımımıza gelince, kurulduğumuzdan bu yana özellikle medyayla çok yakın iliĢkilerimizi sürdürmekteyiz. 2015 yılı
içerisinde de basın kuruluĢlarıyla etkin ve sürekli iĢler tesis edilmesi kapsamında yapılan çalıĢmalar devam ettirilmiĢtir. Bu çerçevede,
medya kuruluĢlarının Ankara büroları ziyaret edilerek kurumumuzun çalıĢmaları hakkında bilgiler verilmiĢtir. Yine, Kamu Denetçiliği
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Kurumunun Ġstanbul bürosunun açılması kamuoyunda gündem oluĢturmuĢ, baĢta TRT olmak üzere, NTV ve benzeri ulusal kanallarda
ve basınımızda yayınlanmıĢtır.
Yine, sempozyumlarımızın 3‟ üncüsünü de bu yıl gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktayız, 3‟ üncü Uluslararası Ombudsmanlık
Sempozyumu.
Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında da Ġstanbul Toplantısı
yapılmıĢ, yine aynı Ģekilde ulusal televizyon ve basında yer bulmuĢtur.
Yine, Kurumumuzun vermiĢ olduğu kararlar Türkçe ve Ġngilizce olarak Ġnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, bunlar da
kitap hâlinde halkın beğenisine sunulmuĢ bulunmaktadır.
2015 yılında, sosyal medyada daha önce yerini alan Kurumumuz, Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarında aktif
olarak Kurumumuzun tanıtımına ve tanınırlığını artırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyada Kurumumuzu 2015 yılı
içerisinde toplam 20 bin kiĢi takip ederken, haftalık eriĢim rakamları 50 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır.
Sayın BaĢkanım, Komisyonun değerli üyeleri; bu kapsamda dıĢ iliĢkilerimizden de kısaca bahsetmek isterim. Bu konuda
Kurumumuzun çalıĢmaları hakkında, 2013, 2014, 2015 ilerleme raporlarında olumlu diyebileceğimiz birtakım tespitlere yer verilmiĢtir,
bunu arz etmek isterim. Yine ayrıca, Ġspanya ve Fransız ombudsmanlık konsorsiyumuyla yürüttüğümüz eĢleĢtirme programı 2016 Mart
ayında tamamlanacaktır. Ayrıca, teknik sözleĢmemiz 1 ġubat 2016‟da baĢlamaktadır. Bir diğer ortak projemiz de Ġsveç Uluslararası
Kalkınma ve ĠĢbirliği Ajansı SIDA, UNDP‟ nin önderliğinde yürütülen yine Kamu Denetçiliğinin Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi devam etmektedir.
Kısaca baĢvurular ve bilgi istatistiklerini vermem gerekiyorsa: Üç yıllık süre içerisinde Kurumumuza 19.332 Ģikâyet
baĢvurusunda bulunulmuĢtur. Bunlardan bu yılki baĢvuru sayısı 6.055‟ i bulmaktadır. Bunların ayrıntılarını sizlere arz etmiĢ olduğum
kitapta göreceksiniz.
2015 yılı bütçe uygulamaları ile 2016-2018 dönemi bütçe tasarısına gelince, Sayın BaĢkanım, Komisyonun değerli üyeleri;
2016-2018 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı‟ nın ve kurumlarımızın 2016 yılı bütçelerinin Ģimdiden hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ediyorum. 2014 yılı kesin hesabı 13 milyon 157 bin 943,33 olarak gerçekleĢmiĢ, 1 milyon 325 bin 786,17 lira
ödenekse kullanılmamıĢtır. Bu harcamaların içerisinde yüzde 58‟ i personel gideri, geri kalan da idari giderler ve müstakil harcamalara
yapılmıĢtır. 2015 yılı bütçe uygulamalarındaysa 15 milyon 368 TL ödenek tahsis edilmiĢ, bu ödeneğin… 2015 yılı ödeneklerini
grafiklerle size anlatmaya çalıĢtım.
2016-2018 bütçe tasarısı, 2016 yılı bütçe planlaması çok ciddi bir çalıĢmayla hazırlanmıĢtır. Ülkenin genel ekonomik koĢulları
dikkate alınarak tasarruf anlayıĢı içerisinde hazırlanan 2016 yılı bütçesinde kamuoyu tarafından yeni tanınmaya baĢlayan
Kurumumuzun hizmet kalitesinin daha yüksek standartlarla gerçekleĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
2016 yılı bütçe tasarımız içinde personel giderleri yüzde 52, sosyal güvenlik primleri yüzde 7, mali hizmet alım giderlerimiz
yüzde 35, cari transferler yüzde 1 ve sermaye gideri yüzde 5 olarak planlanmıĢtır.
Sayın BaĢkanım, Komisyonun değerli üyeleri; Kurumumuzun Türkiye genelinde iletiĢimini güçlendiren, Ġstanbul bürosuna ek
olarak diğer illerin birinde de açılması öngörülen büroyla, bir yandan iletiĢimimiz güç kazanırken diğer taraftan ödenek ihti yacımız
artacaktır, bu nedenlerle ödenek ihtiyacımız doğabilecektir. Yine, kanunumuzda bir değiĢiklik tasarısı Adalet Bakanlığında
tamamlanmak üzere, siyasi iradenin takdirine göre 2016 yılında inĢallah Meclisimize sunma fırsatı olur.
Ayrıca, Kurumumuzun ilk stratejik planı Kalkınma Bakanlığının görüĢlerine ocak ayında gönderilecektir. Kalkınma
Bakanlığının görüĢleriyse 2017 yılında ilk stratejik planımız uygulanmaya baĢlanacaktır.
Sayın BaĢkanım, Komisyonun değerli üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisine Kurumumuzun bütçe uygulamaları, önümüzdeki
üç yıllık döneme iliĢkin bütçe tasarımız hususunda açıklamada bulunmaya çalıĢtım. Sizlerle bu anlamda bazı proje, rakam ve bilgileri
paylaĢtım. 2016 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, idari sistemimize yeni katılan bir kurumu sorunsuz, amaca hizmet eder bir
Ģekilde çalıĢtırabilmek ve kurumumuz hakkında kamuoyunda oluĢan olumlu beklentileri karĢılayabilmek için, iktidarıyla, muhalefetiyle
vereceğiniz katkılar nedeniyle siz değerli milletvekillerine ayrı ayrı teĢekkür ediyor ve saygılarımı arz ediyorum.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Bütçeler üzerindeki sunumlar tamamlanmıĢtır. ġimdi müzakerelere geçeceğiz.
Kameraman arkadaĢlar, sunumlar tamamlandı. Eğer çıkmak isteyen arkadaĢımız varsa Ģimdi, yok kalacaksanız lütfen
görüĢmeler esnasında orta alanı iĢgal ederek çıkma değil, arka tarafları kullanarak çıkıĢlarınızı yapabilirsiniz ama orta alanda kimseyi
istemiyoruz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Basına sansür uygulamayalım BaĢkan, basına sansür uygulamayalım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Niye yönlendiriyorsunuz ki? Müzakerede basın burada olsun, niye yönlendiriyorsunuz?
BAġKAN – Sayın Paylan, siz benim ne dediğimi herhâlde tam dinlemediniz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, hayır, dinledik. Sizin basına sansür uyguladığınızı düĢünüyoruz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tam müzakere baĢlarken basını gönderiyorsunuz yani yapmayın lütfen.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Yani, bu cümleyi dahi böyle anlıyorsanız…
BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade eder misiniz. ArkadaĢlar, bir dakika müsaade edin, ben söyleyeceğim.
Genelde basın mensubu, kameraman arkadaĢlar sunumları aldıktan sonra çıktıkları için…
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bırakın onlar takdir etsin.
BAġKAN – ArkadaĢlar, ben de Ģunu söylüyorum: Takdir yine kendilerinin ancak çıkacak arkadaĢlar arkayı kullansınlar
diyorum. Yani, sizlerin daha rahat müzakere etmenize imkân veriyorum, yapmayın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Basının huzurunda olmalı bunlar.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlarım, Ģimdi müzakerelere baĢlıyoruz.
Sırasıyla, söz talep eden arkadaĢlarımıza söz vereceğim.
Önce her gruptan birer arkadaĢa, ondan sonra da söz istemlerine göre söz vermeye devam edeceğim.
Sayın KuĢoğlu, buyurun lütfen.
Süreniz on dakikadır.
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) ve Sayıştay tezkereleri
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Sayıştay Başkanlığı
c) Cumhurbaşkanlığı
ç) Kamu Denetçiliği Kurumu
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli BaĢkanı, değerli SayıĢtay BaĢkanı, değerli CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Kamu
Denetçiliği Kurumu değerli BaĢkanı, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları ve değerli arkadaĢlarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum öncelikle.
4 kurum var, bunların bütçeleriyle ilgili konuĢacağız, hem 2014 kesin hesaplarıyla ilgili hem de 2016 bütçeleriyle ilgili. Onun
için ben ağırlıklı olarak CumhurbaĢkanlığı bütçesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu bütçesiyle ilgili olarak konuĢmak istiyorum. Diğer
arkadaĢlarım da sanırım diğer kurumların bütçeleriyle ilgili konuĢacaklardır.
ġunu belirteyim Sayın BaĢkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili olarak söylenmesi gereken Ģey Ģu: Maalesef,
milletvekillerinin, parlamenterlerin itibarı gittikçe azalıyor. Bir kanun bile çıkaramadık, bir etik çalıĢmayla ilgili bir kanun da
çıkaramadık. Bunların bir an önce çıkması gerekiyor diye düĢünüyorum, bunu tamamlamamız lazım. Sizin en fazla önem vereceğiniz
konunun bu olması gerekir, itibarımız olması gerekir. Sizin de gereken ilgiyi göstereceğinizi düĢünüyorum.
SayıĢtayla ilgili olarak geçmiĢ yıllarda çok Ģey söyledim, söyleyeceğim yine bakanlık bütçeleri içerisinde ama Sayın BaĢkan,
sizin, artık, kurum olarak iktidarın çok fazla etkisi altında kaldığınızı, bir türlü bu etkiden kurtulamadığını düĢünüyoruz; artık, iflah
olmaz bir noktadadır diye düĢünüyoruz maalesef SayıĢtayı.
Sonra da öncelikle Ģu Kamu Denetçiliği Kurumuyla ilgili düĢüncelerimi söylemek istiyorum. GeçmiĢ yıllarda bu konuyla ilgili
olarak çok konuĢmadık ama bu dönem, değerli arkadaĢlarım, yemin töreninden sonra biz iktidara mensup iki milletvekili arkadaĢımla
beraber Avrupa Parlamentosunda “ ÇağdaĢ Parlamenter Demokrasilerde Ombudsmanın Rolü” diye bir çalıĢmaya katıldık Brüksel‟ de.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, çok özür dilerim.
Kameraman arkadaĢlar, lütfen, o ayakları da orada bırakmıyorsunuz, stenograf arkadaĢlarımızı tekrar oraya alacağız. Çünkü,
stenograflarımızı mecburen oraya oturttuk, tekrar buraya almak durumundayız.
Çok özür diliyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Diyor ki: “ Bir daha gelmeyin arkadaĢlar.”
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Çok gürültü oluyor, eğer ayrılacaklarsa ara verince ayrılsınlar, konuĢmalarımız bitince
ayrılsınlar.
BAġKAN – Bilemiyorum, bakın, sadece ayaklar kaldığı için söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, niye o zaman aldınız Sayın BaĢkan, sunumlarda niye aldınız? Sunumlarda da stenograflar
orada oturabilirdi.
BAġKAN – Yani, bakın, ortada olduğu zaman milletvekillerimizin itirazı var ” Önümüzü kapatıyor, biz hiçbir Ģey göremiyoruz.”
diye. Yani, kamera olmayınca konuĢamıyor muyuz? Böyle bir Ģey olabilir mi üstadım yani.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Rica ediyorum. Böyle bir mantık olabilir mi!
BAġKAN – Yani, tabii, yani tabii ki. Yani ben isterim ki 24 saat çeker… ArkadaĢlar, bakın Ģöyle söyleyeyim, biz bu sıkıntıya
son vermek için kendi aramızda da konuĢtuk. 4 tane bu robot kamera sistemini koyalım biz burada, buraya kamera almayalım, robot
kamera sistemi üzerinden bütün kanallar hepsine…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, yok. Hayır, hayır. Böyle bir yer emanet edilmez. Robot kamerayla ne yapacağınızı
tahmin edebiliyoruz, ben Ģahsen buna razı değilim.
BAġKAN – Pes yani. Daha ben ne diyeyim Sayın Erdoğdu, pes diyorum yani.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben kendi adıma razı değilim.
BAġKAN – Robot kamera sürekli olarak buradaki bütün çalıĢmaların hepsini çeksin, isteyen kanallar istedikleri görüntüleri
alsın diye söylüyoruz yani.
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bizim de tecrübemiz var, kırmak için söylemiyorum.
BAġKAN – Sizin tecrübenize de tabii ki saygı duyuyoruz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Basın detay almak ister BaĢkanım. Basın kendi görüntüsünü kendisi alsın, detay almak ister.
BAġKAN – ArkadaĢlar alabilirler o zaman, siz bu hâlden memnunsanız sıkıntı yok, buyurun.
Tamam, arkadaĢlar, bakın, konuĢmacı…
Ben sürenizi yenileyeyim Sayın KuĢoğlu, kusura bakmayın böldük.
Buyurun lütfen.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, değerli arkadaĢlarım, Sayın BaĢkan, geçen yemin töreni sonrası, dediğim gibi,
Brüksel‟ de bir toplantıya katıldık. Bizde de bir Kamu Denetçiliği Kurumu var, ombudsmanlık var ama ne kadar önemli olduğunu bu
toplantıda gördüm ve ne kadar etkisiz çalıĢtığını -maalesef Sayın BaĢkan da takdir ediyor- gördük. ġimdi, Kamu Denetçiliği Kurumu
Ģunun için var: Bir devlet var, vatandaĢı var. Devletin vatandaĢını ezmemesi lazım. VatandaĢına iyi muamele, iyi yönetiĢim göstermesi
lazım, hakkını hukukunu koruması lazım. Devlet-vatandaĢ iliĢkileri içerisinde çok önemli bir nokta bu. Basit bir iĢlev değil, çok çok
önemli bir konu bu. VatandaĢın devletiyle ilgili, kamuyla ilgili Ģikâyetlerini dinleyen, not alan, gereğini yerine getiren bi r mercinin
olması lazım. ġimdi, vatandaĢın Ģikâyetleriyle ilgili mahkemeler var diyeceksiniz. Mahkemeler değil, mahkeme Ģuna bakıyor:
Mahkeme sadece o Ģikâyetin mevzuata uygun olup olmadığına bakıyor. Mevcut mevzuata göre sen haklı mısın haksız mısın ona
bakıyor. Ama Kamu Denetçiliği Kurumu -ki adının ombudsmanlık olması lazım, bizde yanlıĢ anlaĢılıyor- ombudsmanlık Ģuna bakıyor
mahkemelerden farklı olarak: Bu kiĢi hukuken, genel ahlak kurallarına göre, iyi yönetiĢim kurallarına göre, genel kurallara göre haklı
mıdır haksız mıdır, buna bakıyor. Sadece mevcut cari mevzuata göre haklı olup olmadığına değil, genel hukuka göre, genel anlayıĢa
göre, yönetiĢim ahlakına göre, kurallarına göre haklı olup olmadığına bakıyor. Çok önemli bir farklılık bu. Ve vatandaĢın muhakkak
böyle bir ombudsmanlık müessesine sahip olması lazım özellikle Türkiye gibi sıkıntıları olan, özellikle bu dönemde sıkıntıları olan,
ĢehirleĢmeden dolayı, kentleĢmeden dolayı sıkıntıları olan, kuralların, geleneklerin henüz oturmadığı bir ülkede böyle bir dönemde çok
fazla ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Orada Avrupa Ombudsmanı Emily O'Reilly -Avrupa Ombudsmanı olarak- Ģöyle bir benzetme yaptı
konuĢmasında: Eskiden madenlere kanarya konurmuĢ, kanarya konuyor madenlere çok eskilerde, o öttüğü sürece de havanın yeterli
olduğuna inanılırmıĢ. Bir kanarya var, kanarya öttüğü sürece havanın yeterli olduğuna inanılırmıĢ. “ ġimdi demokratik ülkelerde,
demokrasinin olduğu ülkelerde de ombudsmanlık kurumu kanarya gibidir, öttüğü, yani ombudsmanlığın olduğu sürece demokrasinin
olduğuna da inanmak gerekir." dedi. Bizde ombudsmanlık kurumu yok, henüz kanun olarak var ama uygulama olarak yok maalesef. Bu
kurumun yaĢatılması lazım, var hâle getirilmesi lazım diye düĢünüyorum. Öncelikle bunu belirteyim.
Ondan sonra da CumhurbaĢkanlığı konusuna geleyim ama Ģunu söyleyeyim değerli arkadaĢlarım, CumhurbaĢkanlığıyla ilgili
konuĢmak içimden gelmiyor maalesef. Neden gelmiyor? Çünkü halkın parasıyla, halktan aldığı, bu devletin parasıyla, bu bütçeden
alınan parayla, maalesef, geçen seçimlerde, her iki seçimde de Sayın CumhurbaĢkanı benim partimin aleyhinde propaganda yaptı.
Devletin parasıyla gitti seçim kampanyalarına katıldı, propaganda yaptı. Onun için içimden gelmiyor. Devletin parasının muhalefete
yönelik olarak kullanılması, bir parti gibi kendisinin çalıĢması maalesef içime sindiremediğim, kabul edemediğim bir konu ve Ģimdi de
bu bütçeyle alacağı parayla büyük ihtimalle baĢkanlık sisteminin -ki Ģahsi bir ikbal konusudur, ona inanıyorum- propagandasını
yapacak, yine içime sindiremeyeceğim bunu. Üzülüyorum. Ġçime sindiremiyorum çünkü geçen yıl “ Bank Asya battı batıyor.” , “ Kobani
düĢtü düĢüyor.” deyip halkı sıkıntıya sokan, üzen konuĢmalar yapan CumhurbaĢkanımızın, bu sene de biliyorsunuz birkaç gün önce
BaĢdanıĢmanı, Sayın Genel Sekreterin CumhurbaĢkanlığı BaĢdanıĢmanı kalkıyor, en köklü, kurumsallaĢmıĢ bir bankayla ilgili olarak
“ Devlet el koymalıdır.” diyebiliyor, sistemi altüst edebiliyor. Maalesef kimse de bununla ilgili olarak -ne siz ne de savcılıklar- gerekeni
yapabiliyor ya da SPK ya da BDDK gereğini yapabiliyor. Onun için içime sindiremiyorum.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kanun çıkarttılar geçen sene korumak için, Sayın KuĢoğlu.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın Meclis BaĢkanım, kurumunuzda, Mecliste sanıyorum 6 bine yakın kiĢi çalıĢıyor, değil
mi? Saraylarla birlikte 6 bine yakın kiĢi çalıĢıyor.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Kadrolu 3.300.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Diğerleriyle beraber?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Toplamda 4 bin küsur, 5 bin kiĢi. Toplamda yaklaĢık 5 bin kiĢi.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – 5 bin kiĢi. ġimdi, 5 bin kiĢinin çalıĢtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir yasama
görevi ifa ediyor. CumhurbaĢkanlığıyla kıyaslayacağım. Meclisin bütçesi 840 milyon lira, CumhurbaĢkanlığının bütçesi 434 milyon
lira. CumhurbaĢkanlığı son iki yıl içerisinde kadrosunu dört, beĢ katına çıkarttı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama herhâlde artık 3
binlere yaklaĢmıĢtır çalıĢan sayısı. 434 milyon liralık bir bütçesi var. Orada da kadrolu çalıĢan sayısı bildiğim kadarıyla daha az, yarıya
yakınını sözleĢmeli olarak çalıĢanlar oluĢturuyor ve görüyorsunuz, neredeyse bu kadar milletvekilinin çalıĢtığı Türkiye Büyük Millet
Meclisi kadar.
TaĢıt sayısına bakayım. Ne kadar taĢıtı var biliyor musunuz Türkiye Millet Meclisinin? 161 taĢıtınız var, taĢıtımız var daha
doğrusu ama CumhurbaĢkanlığının 158‟ di galiba ekim ayında, yeni dönemle ilgili olarak yine aldılar, 164‟ e çıktı yıl sonu itibarıyla ve
bu sene 50 ilave taĢıt isteniyor ve hepsi 2x4, niteliklerinin kendileri tarafından belirleneceği taĢıtlar bunlar. Çok büyük bir israf var. Çok
büyük bir israf var. Hani Muaviye Ebu Zer‟ e demiĢ ya “ Güzel bir saray yaptırdım, beğendin mi?” “ Vallahi kendi paranla yaptırdıysan
israftır, devletin parasıyla yaptırdıysan da haramdır.” demiĢ. Biz o noktadayız. Maalesef o noktadayız Sayın BaĢkan. Ve Ģu harcamalara
bakın, kıyaslayın, inanın, sizin de içinize sinmeyecektir, mümkün değil.
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ġimdi, ilave olarak 50 araç, hepsi de 2x4 araçlar. Nedir, ne gerek vardır, niçin alınıyor bu kadar aracın üzerine? Bu kadar
milletvekilinin çalıĢtığı bir yerde toplam 161 araç var. Yeni dönemle ilgili olarak sizin araç talebiniz de bu kadar değil ama
CumhurbaĢkanlığının anormal bir araç talebi var, stoku var, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çok daha fazla hâle geliyor.
Mesela, CumhurbaĢkanı denildiğinde en fazla akla gelen konulardan bir tanesi de faiz lobisidir. Sayın CumhurbaĢkanı, faiz
lobisine karĢı olduğunu söyler, karĢı çıkar. Hatta bu nedenle Merkez Bankası BaĢkanıyla, bakanlarla ve birçok bankacıyla çatıĢmıĢtır
ama bizden geçenlerde çıkan ve senede 25 milyar liraya yakın faiz vergisi alınmamasını, beĢ yıl için 150 milyarı geçen bir rakamı
anında 1 Ocak 2016 tarihinde onaylamıĢtır. Kimse bunu da yazmamıĢtır, kimsenin sesi çıkmamıĢtır. 150 milyar liraya yakın, sermaye
kazançlarından alınan, alınması gereken vergiyle ilgili, bir çırpıda, Sayın CumhurbaĢkanı faiz lobisine bu parayı verebilmiĢtir. Kimse
de bunu yazamamıĢtır. Onun için içimden gelmiyor değerli arkadaĢlarım. Onun için içime sindiremiyorum bütün bunları.
Tabii ki CumhurbaĢkanı devletin baĢıdır, tarafsızlık yemini etmiĢtir ama tarafsız kalması Ģarttır. Her gün -daha bugünkü
gazetelerde var- ana muhalefet partisi lideriyle, bizlerle ya da diğer muhalefet partileriyle polemiğe giriyor. Bir tarafsızlık yemini
ettikten sonra Sayın CumhurbaĢkanının bu Ģekilde hareket etmesi, kanunlara uymaması, Anayasa‟ ya uymaması… Ki kendisi ifade
etmiĢtir artık Anayasa‟ ya da uymadığını çünkü “ ġartlar değiĢmiĢtir.” demiĢtir. Bütçe yaparken helalinden bir bütçe yapmak içi mize
sinmiyor. Özellikle bunları belirtmek istiyorum.
Çok teĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu.
Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, değerli baĢkanlar, değerli basın emekçileri ve
bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben iki konuyla ilgili görüĢlerimi ifade edeceğim: Meclis bütçesi ve ombudsman bütçesiyle ilgili.
Sayın BaĢkan, Meclis bütçesini sundunuz. Sunumunuzda eksik kalan bir Ģey vardı, demokrasi kriterleri anlamında
memleketimizin Ģu anda içinde bulunduğu kaos ve demokrasi meselelerinde, her alanda geriye gitme meselemizle ilgili pek fazla bir
Ģey söylemediniz. Ġfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, her Ģeyden önce insanlarımızın can güvenliği; bütün bu meselelerde geriye gitmiĢ
durumdayız.
Ve Meclisimizde yüz yıllık, doksan yıllık bir gelenek var. Maalesef, 1920 Meclisindeki ruh kaybedilmiĢtir hep beraber. Hatta o
ruh, 1915‟ te kaybedilmiĢtir. 1908‟ de Ġkinci Meclisimizde olan ruh tamamen kaybedilmiĢtir. 1920‟deki Meclisin ruhuysa çoğulcu bakıĢı
tamamen kaybedilip, maalesef, doksan yıldır bir cenderenin içinden geçiyoruz.
O müesses nizam hep birtakım unsurları esas saymıĢ ve diğerlerini öteki görmüĢ, her dönemde birini yok saymıĢtır ve sıra
dayağından geçirmiĢtir. Bu sıra dayağına girmeyen hiçbir kesim kalmamıĢtır. Mütedeyyinler de bu sıra dayağını uzun yıllar çekip
Ģimdi… Maalesef, o sıra dayağında her zaman hep dayak yiyen kesimler Ermeniler ve Kürtler, özellikle bu dayaktan her zaman payını
almıĢtır.
ġimdi, yeni bir anayasayı konuĢacağız. Çoğulcu bir bakıĢı konuĢacağız. Bunu tesis etmek için mücadele edeceğiz. Ancak
konuĢtuğumuz tek bir Ģey var: Bir tek kiĢinin baĢkan olup olmama meselesi. Oysa yeni anayasayı konuĢurken tabandan baĢlayarak
yapılır anayasa. Tabandan bütün taleplerin merkeze akması, o anayasanın ruhunda, tek bir kiĢinin bile hakkını, hukukunu koruyacak bir
ruhun hâkim olması esas alınır. Özellikle de azaltılmıĢların ve azınlıkların hakkının, hukukunun korunma meselesi esas alınmalı.
Maalesef, o ruhtan çok uzağız. Memleketimizin hâlâ toplumsal meseleleri yalnızca terör diye yaftalanıyor. Bu talepler Meclise
akamıyor. Çoğulcu bir bakıĢ tesis edilemiyor. Merkeziyetçi bir bakıĢ hâlâ çok hâkim. Bütün demokrasilerde olduğu gibi, Sayın
CumhurbaĢkanının iki yıl öncesine kadar söylediği gibi, ademimerkeziyetçi yapıları tesis eden, yerel demokrasiyi, çoğulcu demokrasiyi
tesis eden ülkeler, demokratik ülkeler sayılıyorlar ancak yalnızca merkezden, tek kiĢinin karar verdiği, tek bir meclisin karar verdiği
yapılarsa antidemokratik ve diktatöryal ülkeler olarak sayılıyorlar. Bizim yapmamız gereken, demokrasiyi kurumsallaĢtırmak ve bu
yönde hareket etmek. Bu yönde size çok önemli bir görev düĢüyor, Meclisimize çok önemli bir görev düĢüyor.
Bununla ilgili bazı örnekler sunacağım. Bakın, mesela, Meclisimizde Ġngilizce, Fransızca, Almanca çevirmen var. Ġngilizce,
Fransızca, Almanca tercümanlar da var. Ancak, bakın, Meclise, mesela Ermenice bilen yurt dıĢından Türkiye köklü olan, Türkiye‟ de
yaĢamıĢ insanlar geliyorlar ve burada bazı görüĢmeler yapıyorlar. Türkiye'nin hâlâ yaĢayan bir dili Ermenice, Kürtçe, Rumca,
Süryanice, Lazca. Bunlar, Türkiye'nin kadim dilleri. Bu konularda bir tercüman hizmeti yok veya bir çeviri hizmeti yok. Bunlar
ülkemizin yaĢayan dilleri, e yabancı dillerde var, bu ülkenin var olan dillerinde yok. Veya bir toplantı yapıyoruz…
Bakın, bizim grubumuz çok dilli bir grup. Grup toplantımızda bazı arkadaĢlarımız çıkıyor, kapalı toplantılarda, Kürtçe
konuĢuyorlar ben anlamıyorum. Ben Ermenice konuĢuyorum onlar anlamıyor, bir arkadaĢımız Süryanice konuĢuyor, kimi Zazaca
konuĢuyor, Türkçe konuĢuyor, her dille konuĢuyoruz.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Türkçe konuĢun, anlasın ya.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, Avrupa Birliğinde ve pek çok Batılı Parlamentoda çok dilli odalar vardır. Yani çok dilli bir
oda, illa genel meclisin olması gerekmiyor. Çok dilli bir oda yaratalım Meclisimizde. Orada, Ġngilizce, Fransızca, Almanca da hizmet
verilsin ama orada her dilde çok dilli toplantılar yapılabilsin, simultane çeviri yapılabilsin, hepimiz görüĢmelerimizi orada yapalım. Bu
bir adımdır, bu çoğulculuk anlamında bir adımdır.
Diğer bir örnek… Bakın, hayal ettiğimiz Türkiye nasılsa Meclisimiz de öyle olmalı. TaĢeron kalkacak dedik, Meclisimizde
taĢeron devam ediyor. Bununla ilgili de görüĢlerinizi merak ediyorum. TaĢeron iĢçiler asgari ücretle Ģu anda çalıĢıyorlar. Güvencesiz,
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her an kovulabilecek, kadrolu olmayan iĢçiler çalıĢıyor, Meclis koridorlarında görüyoruz. Burada pek çok hizmet taĢeron iĢçiler
tarafından veriliyor. Bunların kadrolu, güvenceli, iĢ güvenceli hâle getirilmesi lazım. Güvenceli çalıĢmanın esas alınması lazım.
Sayın BaĢkan, barıĢ inisiyatifi konusunda Meclisin mutlaka ivedi olarak görev alması gerekiyor. Siyaset kurumu, maalesef, ciddi
anlamda devre dıĢı, tekrar rol alması gerekiyor.
Ben, hemen kamu denetçisi Sayın Nihat Ömeroğlu‟ na geçmek istiyorum. Sayın BaĢkan, yalnız sizden… Bir referans vereceğim,
bir konuĢmamdan önce siz “ Devletimize toz kondurmam.” demiĢtiniz, ben de bunun üzerine “ Bizlerin görevi devletin üzerine konan
tozları temizlemektir.” demiĢtim. Burada da Kamu BaĢdenetçisine çok önemli bir görev düĢer. Ancak, bakın, belki de dünyanın en silik
Kamu BaĢdenetçisi, Ombudsmanıyla karĢı karĢıyayız. Yani bir hükmü yok. Herhangi bir noktada bir haber olduğunu gördük mü?
Hayır. Yani Türkiye‟ de Ģu anda çok ciddi demokrasi meseleleri var, insan hakları meseleleri var, sokağa çıkma yasakları altmıĢ gündür
devam ediyor, insanlarımız ölüyor, her gün cenazeler kaldırıyoruz ve Kamu BaĢdenetçisi ortada yok. Bu iĢin çözümüne dair tek bir
sözü yok. Ve yıllardır gerçekten merak ediyorum, bir kamu denetçisi var mı, yok mu? Hükmü yok çünkü. Haber yok, haber değeri yok.
Bağlayıcılığı yok. Kararlar alıyor ama kimsenin umurunda değil. Niçin böyle oldu biliyor musunuz? Çünkü Kamu BaĢdenetçisi, biz, o
atandığı günlerde çok ciddi bir Ģekilde, muhalefet ettiğimiz Ģekilde, Hrant Dink cinayetinin bir parçasıdır. Kendisi, Hrant Dink
cinayetinin, birincil mahkemenin bilirkiĢi raporunun aksi yönde defalarca rapor bildirmesine rağmen, birincil mahkeme Türklüğe
hakaretten mahkûm etmiĢtir. Bugünlerde tekrar meĢhur, hani o aydın bildirisinde 301‟den yargılama var ya, hani hain ilan ettiklerimiz
var ya, hain ilan ettiklerimize “ Oluk oluk kan akacak.” diyenlerin önüne attıklarımızı günlerdir tekrar yaĢıyoruz ya. Kamu BaĢdenetçisi
bilirkiĢi raporunun “ Burada Türklüğe hakaret yoktur.” demesine rağmen, kendisi Yargıtayda Hrant Dink‟ i, maalesef, Türklüğe
hakaretten mahkûm etmiĢtir ve diğer pek çok -bakın, 34 kamu görevlisi sayıyoruz- kamu görevlisi gibi ne hikmetse ödül almıĢ, terfi
etmiĢtir. Celalettin Cerrah Emniyet Müdürüyken Vali oldu, Muammer Güler Valiyken ĠçiĢleri Bakanı oldu ve 34 kamu görevlisinin
hepsi terfi aldı, bakın, Hrant Dink cinayetinde. Bugünlerde biraz ortaya dökülmeye baĢladı. Bir cesur savcı vardı, o da görevden alındı.
Sayın Kamu BaĢdenetçisi, bakın, bir çocuk öldürdü Hrant Dink‟ i. On altı yaĢında, Ogün Samast. Benim görüĢüme göre Ogün Samast
da bu cinayetin bir mağdurudur. Çünkü bu ülkenin Ģu anda Kamu BaĢdenetçisi olan kiĢi, onu Türklüğe hakaret etmiĢtir diye ortaya
atmıĢtır, 301‟inci maddeden, hain diye ortaya atmıĢtır. Bu ülkenin basını, talimatlandırılmıĢ basını Hrant‟ la ilgili manĢetler yapmıĢtır.
Cemil Çiçek “ Arkamızdan hançerliyor.” demiĢtir ve topyekûn Türk düĢmanı olarak ortaya atılmıĢtır. Kamu BaĢdenetçisi de, Hrant‟ a
sıkılan, o çocuk tarafından sıkılan 3 mermideki barutlarda bir tutamı olmuĢtur, o 3 mermide. Ve topyekûn o devletin üzerine konmuĢ
tozdur Hrant‟ ın cinayeti ve dokuz yıldır aydınlanmıyor. Sayın Kamu BaĢdenetçisi, bu imzayı atmıĢ bir kiĢi, Ģu anda terfi etti rilip kamu
baĢdenetçisi, ombudsman yapılmıĢtır; böyle bir memlekette yaĢıyoruz maalesef. O açıdan, bir hükmü olamaz çünkü böyle bir
vicdansızlığa imza atan bir kiĢi, bütün bilirkiĢi raporlarına rağmen, herkesin müktesebatını bildiği Hrant Dink‟ i bir Türk düĢmanı olarak
ortaya atmıĢtır ve maalesef, eli kanlıdır çünkü cinayette parçası vardır. Cinayet, tek baĢına kurĢun sıkan değildir; iklimi yaratırsanız,
iklim… Bir insanı hain ilan edersiniz, yargısıyla, medyasıyla, siyasetiyle iklimi yaratırsınız, sonra iĢ bir tetik çekiciye bırakılır ve
devletin istihbarat görevlilerinin Ģahitliğinde -Trabzon‟da ve Ġstanbul‟da- Hrant Dink katledilmiĢtir. Yalnızca, “ Efendim, ne var? Bir
çocuk, biz onu yakaladık, teslim ettik.” diyemeyiz. O iklimi yaratanlar da, o iklimi yaratan zihniyet de mahkûm edilmelidir ve kamu
baĢdenetçisi, bizim o günlerde söylediğimiz gibi, istifa etmelidir bu yüzden, görevinden çekilmelidir. Biz böyle bir kamu baĢdenetçisini
kabul etmiyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Paylan, lütfen toparlayalım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ve ivedilikle istifa etmesini talep ediyoruz -o günlerde de talebimizi yaptık- çünkü, dediğim gibi,
eli kanlıdır, cinayetin maalesef bir parçasıdır, cinayete doğru giden yapı taĢlarını döĢeyen kiĢilerden, baĢaktörlerden bir tanesidir. Bir
insan eğer ki Türk düĢmanı olarak, hain olarak ortaya bırakılırsa -bugün o akademisyenlere yapıldığı gibi- ve “ Oluk oluk kan akacak.”
diyen, durumdan vazife çıkaran mafya liderleri varsa, böyle bir iklim yaratılırsa tetik çekmek maalesef yalnızca bir teferruat olarak
ortada kalıyor ki devlet görevlilerinin Ģahitliğinde bu tetik çekilmiĢtir maalesef.
Hepinize saygılar sunuyorum.
TeĢekkürler.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın baĢkanlar, değerli üyeler, kıymetli bürokrat arkadaĢlarım, saygıdeğer basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın BaĢkan, öncelikle protokolde 1‟ inci sırada olduğu için CumhurbaĢkanlığıyla baĢlayacağım. Ayrıca, SayıĢtay ve TBMM
birbiriyle iliĢkili olduğu için onları topluca size tevdi edeceğim.
CumhurbaĢkanlığıyla ilgili, öncelikle Sayın Genel Sekreterin sunuĢu herhâlde bizden daha çok Sayın CumhurbaĢkanı tarafından
takdir edilecek, bir faaliyetler özeti gibi değil ama bir takdir yazısı gibi olmuĢ. Neyse ki son sayfasında 2-3 satırla bize bütçeyle ilgili
rakamları tekrarlamıĢ.
Açıkçası, biz, burada, yapılacak Ģeylerle ilgili ve yapılmıĢ faaliyetlerle ilgili bütçe bilgileri beklerdik. Örneğin, burada bu
bütçedeki artıĢlar nereden kaynaklanıyor? Sadece yatırım, efendim, sermaye ödeneği 170 milyon lira dediniz, onun dıĢında mal/hizmet
alım giderleri. ġöyle söyleyeyim: Sayın Gül geldiğinde biz bunu baĢlamıĢtık söylemeye, “ Tadilat tamirat, yeni CumhurbaĢkanı geldi.”
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denildi. Her sene o ilk yılda yapılan artıĢ devam etti. Hani geriyi hatırlatalım ki ne dediğimizi daha rahat anlatalım veya eksiklik olursa
Sayın Genel Sekreter Yardımcısı buradaydı, o bilir geçmiĢten gelen sorduklarımızı, size ekstra bilgi versin.
2008‟de 55,6 idi, 2012‟ de 116 -yani 2 misli, hafif geçerek- 2014‟ te 244,5; 2015‟ te 397 istemiĢsiniz ama 471 harcamıĢsınız.
Mesela, biz Ģimdi istiyoruz ki bu aradaki 75 milyon neden hasıl oldu? Yani niye bütçeye uyulmadı? Biz sizden önce bu teknik bilgileri
bekliyoruz. Siz, güzel, tamam, CumhurbaĢkanımız Ģöyledir, böyledir, hoplar, zıplar dediniz; tamam, onu bir Ģekilde burada sayın
bakanlar da yapıyor, siz de ona uydunuz. Aslında, Ģimdi, geçen seferki 397‟ nin yerine 471 harcandığına göre, bu 434 kaç olacak,
nereden gelecek? Dediniz ki: “ Külliye gibi bir kütüphane yaptıracağız.” ġimdi, bunların hizmet alımına ne kadar gidecek? Oraya ne
gidecek?
Üçüncüsü, bu sarayda yeni yapılan yatırımlar nasıl oluyor? Daha önce BaĢbakanlığın yapmıĢ olduğu harcamalar üzerinden
yapılıp BaĢbakanlığın binasının üzerine çökülmüĢtü. Tamam, binayı naklettiniz ama bunun giderlerini nasıl muhasebeleĢtiriyorsunuz?
Bu harcırahlar nereden harcanıyor? Bunların ayrıntısı… Bize sadece ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırması geliyor. Nasıl bir Ģey
öngörüyorsunuz? Bunlarla ilgili de maalesef yok.
Bunların hepsinden daha önemlisi, örtülü ödenek bu kadar artarken yeniden açık ödeneğin de bu Ģekliyle artmasını nasıl izah
ediyorsunuz? Yani ne artacak CumhurbaĢkanlığında? Oda sayısının artmasını tamam, anladık, bununla ilgili elektrik giderleri, ısıtma
giderlerini anladık da bu kadar Ģey nereye gidiyor? Demin Sayın KuĢoğlu Meclisle mukayese etti. Yani günde binlerce insanın girip
çıktığı, her türlü Ģeyin yapıldığı bir kompleksten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlardan bize biraz açık bilgi vermenizi istiyorduk.
Açıkçası kanun çıkarken de yadırgadık, Mart ayı itibarıylaydı yanlıĢ hatırlamıyorsam Sayın CumhurbaĢkanına örtülü ödenekten
pay verilmesi. Burada da Sayın Meclis BaĢkanımıza da açıkça ifade etmek istiyorum: Böyle örtülü bir Ģey olmaz. Yani 2,8 milyara
yakın, binde 5‟ ini alırsak, yüzde yarımını, bu kadar bir ödenek var. Efendim, “ CumhurbaĢkanı ve BaĢbakana örtülü ödenek verilir.”
Peki, yüzde kaçını CumhurbaĢkanı harcar, yüzde kaçını BaĢbakan harcar? Böyle bir Ģey yok. “ Tamamına ben el koydum.” derse
CumhurbaĢkanı, BaĢbakan örtülü ödenekten bir Ģey harcayamayacak mı? Yani böylesine… Tamam, anladık, yasama, yürütme, yargının
hepsini bir araya getiriyorsunuz ama bu kadar da açık olur mu Sayın BaĢkan? Biz burada güya bütçe denetliyoruz. Tamam, millî
güvenlik için her Ģey lazım; gelsin, Millî Savunma Bakanlığına da veriyoruz, MĠT‟ e de veriyoruz bütçe ne istiyorlarsa. Ha, gizli faaliyet
varsa onun için de olur ama 700-800 milyon, 1 milyara yaklaĢan bir Ģey, bir yıl, iki yıl, hele seçim arifesinde, pat pat iki ayda harcanırsa
o zaman burada aklımıza baĢka Ģeyler geliyor. Niye verdik? Efendim, istihbarat toplama yetkisi… Ben Ģimdi sorarım, “ Muhalefetle
ilgili, MHP‟ lilerle ilgili, MHP‟ ye destek veren iĢ adamlarıyla ilgili toplanan istihbarat faaliyetlerine de örtülü ödenekten harcama
yapılıyor mu?” derim o zaman. Ne istihbaratı yani? Ġstihbarat toplayan birimlerimiz yok mu? Ha, diyebilirsiniz, adına onu koydunuz; e
peki, bu kadar nereye gidecek yani bu ödenekler nereye gidiyor? Bunlarla ilgili bir Ģeyin olması lazım. En azından bir… Ben
bilmiyorum Ģimdi, geçen yılın örtülü ödeneğinin ne kadarını CumhurbaĢkanı, ne kadarını BaĢbakan harcadı? Maliyeciler biliyorsa bize
söylesin. Biz ayrıntısını sormuyoruz Sayın BaĢkanım. Yani Ģuraya mı harcandı, buraya mı? Tamam, kanun var ama bunun bir mantığı,
bir Ģeyinin olması lazım. Yani polis devletine doğru… Herkesin üzerine Ģeyi salarken böyle bir Ģeyin olmasını açıkçası doğru
bulmuyorum.
Bu kapsamda bir iki Ģey daha var, Sayın Genel Sekreter buradayken onu da sormuĢ olalım. Maliye Bakanımıza geçici bütçe
sürecinde sormuĢtum. Enteresan bir Ģekilde, Sayın Genel Sekreter, Ekimin sonunda PTT ilgili otomasyon birimlerine
“ CumhurbaĢkanlığı ödentisi” adı altında paralar ödeniyor. Biz de ne olduğunu araĢtırdık. Sayın Bakan dedi ki: “ CumhurbaĢkanlığı yani eski tip törenlerde cülus dağıtma Ģeyi gibi- belli kesimlere, mağdur olan kesimlere dağıtır.” Anladım da kardeĢim, 27 Ekim, seçime
üç gün var. Yani böyle bir hayır yapılıyorsa devletin itibarı seçime alet edilir mi Sayın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri? Ha, tamam
“ Amaç masum.” dedik, güzel. Yani bu kapsamda ne kadar yapılıyor, ne oluyor, ne kadar ödeme yapıldı? Onu da bilmek istiyoruz.
Amacını Sayın Maliye Bakanına sorduk, o da söyledi, Sayın BaĢkanımız da oradaydı ama insaf yani seçime üç gün kala, 27 Ekimde,
28‟ inde, 29‟unda ödenmek üzere böyle bir Ģey yapılırsa, bu böyle, tam tersine vatandaĢı tahkir etmek olur. Yani önceden yapmak lazım
veya sonra yapın, 3 Kasımda yapın. Yani ne olur bunun ödemesini 1 Kasımdan önceki güne denk getirirseniz? O zaman bizim aklımıza
baĢka Ģeyler geliyor, “ Acaba bu kisve altında, hak etmeyenlere de ödeme yapıldı mı?” diye soruyoruz. Dolayısıyla bunları ayağa
düĢürmememiz lazım o kurumun da itibarı açısından.
Son bir Ģey, ben çok ayrıntısına girmeyeceğim, baĢka kurumlarımız da var. CumhurbaĢkanlığı, faiz lobisiyle ilgili -tartıĢmanın
ben mali boyutuna girmiyorum, çok konuĢtuk ama merak ettim- siz orada mıydınız, “ Tatlıya bağladık.” dediler “ vatan haini” dedikten
sonra. Yani baklava mı yediler, ne yediler de tatlıya bağladılar onu hâlâ merak ediyoruz. Yani hâlâ iĢin Ģey kısmı doğru, faiz lobisine bu
paralar gitti.
Sayın Meclis BaĢkanımıza gelince… SayıĢtayla ilgili Ģeyi söyledim Sayın BaĢkanım. Ġç Tüzük değiĢikliğini arkadaĢlarımız biraz
muhalefetten kurtulalım diye bir an önce istiyorlar. Biz de istiyoruz ki, bırakın değiĢikliği, mevcut Ġç Tüzük‟ ü uygulayın önce, Sayın
BaĢkan, mevcut Ġç Tüzük‟ ü uygulayın. Açıkçası, bu torba kanunların hiçbirisi Ġç Tüzük‟ e uygun değil, hiçbirisi. Anayasa Mahkemesi
anayasa mahkemesi olsun, daha girmeden usulden bozar. Samimiyetle söylüyorum bunu. Bakın, -arkadaĢlarımızın hepsi öğrendiler
artık- siz yeni BaĢkansınız, size de takdim edeceğim, “ Torbadaki Hukuk” diye kitabını yazdık geçen torba kanunların. Ama burada
vahim bir Ģey var. Sayın Cemil Çiçek‟ e bizim yapmıĢ olduğumuz…
BAġKAN – Bana teĢekkür etmediniz Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sana teĢekkür edeceğim, dur daha, acele etme.
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Sayın Genel Sekreter burada, ne dediğimizi gayet iyi biliyor. Sayın Cemil Çiçek‟ in imzasıyla Komisyon BaĢkanlığımıza 6552
sayılı torba görüĢülürken dilekçe verdik. Bütün muhalefet olarak burada seslendirdik, biz yazılı olarak da… Kendisine gidip hatta sözlü
olarak da söyledik. Bunu size tekrar takdim edeceğim için bakabilirsiniz, Sayın Genel Sekreter de biliyor. Meclis BaĢkanımız
Komisyon BaĢkanımıza hitaben tam 48 tane maddenin Ġç Tüzük‟ ün 35‟ inci maddesine aykırı olduğunu söyleyerek yazı yazıyor.
Komisyon BaĢkanımız da “ Siz anlamazsınız, biz daha iyi biliriz. Bizim yaptığımız doğrudur.” diye geri yazı yazıyor ve bu 48 maddeyle
beraber 9 tane daha benim tespit ettiğim madde, yani 57 tane maddesi çıkan torba kanunun 150‟ si Ġç Tüzük‟ e aykırı Ģekilde buraya
eklendi ve biz buna göz yumduk. Önce bizim bu haklarımızı korumanız lazım. Mevcut Ġç Tüzük‟ ü uygulayamıyoruz ki Sayın
BaĢkanım.
Bakın, aynen Ģöyle diyor… ġimdi siz pek yadırgadınız gibi geldi bakıĢlarınızdan. “ Nasıl olur?” diye yadırgıyorsunuz, hak
veriyorum size. Meclis BaĢkanı olarak sizin yani Sayın Çiçek‟ in Komisyonumuza yazdığı yazının tek paragrafını okuyayım: “ Türkiye
Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü‟ ünün „ Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı‟ baĢlıklı 35‟inci maddesinin birinci fıkrasında
„ Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya değiĢtirerek kabul veya reddedebilirler; birbirleriyle
ilgili gördüklerini birleĢtirerek görüĢebilirler…‟ hükmüyle aynı maddenin ikinci fıkrasında ise „ …komisyonlar kanun teklif edemezler,
kendilerine havale edilen iĢler dıĢında kalan iĢlerle uğraĢamazlar…‟ hükmü yer almaktadır. Açıklanan nedenlerle…”
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Çok az bir Ģey, müsaade ederseniz…
BAġKAN – Ġlave süre veriyorum, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ …konuya iliĢkin rapor ve metin yeniden değerlendirilmek üzere dosyasıyla birlikte geri
gönderilmiĢtir. Bilgilerinizi rica ederim.” Açıklanan nedenler ne? Ġç Tüzük 35‟ e aykırı. Komisyon BaĢkanımız da diyor ki: “ Komisyon
gündemine hâkimdir. Biz yaptık. Çok farklı konuda düzenleme içerdikleri de göz önüne alındığında Ġç Tüzük hükümlerine aykırı bir
uygulamanın yapılmadığı değerlendirilmektedir.” Sayın BaĢkanım, burada yer almayan madde, geçen torbada -BaĢkana bir teĢekkürüm
var- yani son anda geldi, arkadaĢlarımız da getirdiler ama ne teklifte ne tasarıda olmayan bir madde olduğu için bunu
ekleyemeyeceklerini söyledim, çekti. Ama aynı BaĢkan -bir de sitemim var- bu kitabın yazılmasına vesile oldu. Gece yarısı 37 gün diye
söylediğim Ģeyin son günü, bittikten sonra…
BAġKAN – Çok katkım var…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – …CMK 153‟ le ilgili bir madde getirdi; ne tasarıda var, Sayın BaĢkanım, ne teklifte var, yani
Ceza Muhakemeleri Kanunu‟ yla ilgili bir Ģey yok. “ Biz bunu ekleriz.” Ya, nasıl ekliyorsunuz? ĠĢte Ġç Tüzük‟ e aykırı. Asıl zaten bardağı
taĢıran o olmuĢtu. Daha önce de yapıldı.
Dolayısıyla bizim bu haklarımızı korumanız gerekiyor. Komisyonları çalıĢtırmamız lazım. Bütün torbaları buraya getirip diğer
komisyonları… “ Ġhtisas komisyonlarının o zaman bir anlamı yok, kapatalım.” dedim. Sadece Plan ve Bütçe Komisyonu olsun, burayı
100‟ e çıkaralım, alt komisyonlarla idare edelim veya illa ki arkadaĢlarımızın tahammülü yoksa, Anayasa değiĢikliğine onu da koyun o
zaman da “ Ya, muhalefet zaten iĢimizi bozuyor. Plan Bütçe tamamen iktidardan oluĢsun.” deyin. Böyle bir Ģey olabilir mi?
Onun için, önce biz mevcut tüzüğü korumanızı bekliyoruz. Artı, herkes söylüyor, “ UzlaĢalım, güzel. Muhalefet engelliyor.”
Hadi, buyurun o zaman, “ Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu nasıl çıktıysa, gereksiz Ģeyleri ekleyeceğinize gelin, kanun tasarılarını
Hükûmet getirsin, kurumlardan görüĢ alsın. Oturalım, bir ekonomik ve sosyal uzlaĢma komisyonu kuralım, yapısal önlem ne varsa
çıkaralım.” diyoruz MHP olarak. Niye araya boyuna rant Ģeyleri sıkıĢtırıyorsunuz? Torbanın içine getirip SayıĢtayla ilgili denetim
yetkisinden kaçırmak için 2 tane, 3 tane Ģirketi, ballı Ģirketi aradan çıkarmak için yapıyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım toparlıyorum.
BAġKAN – Lütfen, rica ediyorum. Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kayda girmeyince siz bozuluyorsunuz, yani kayda girsin diye söylüyorum.
ġimdi, dolayısıyla, bunları bizim yapmamız gerekiyor. UzlaĢma gerekiyorsa bunun da iktidardan gelmesi lazım ki temel
kanunları getirip eylem planına koyduğu ne varsa ortak olarak çıkabilecekleri çıkaralım. Aksi takdirde, bu kutuplaĢma, gerilim devam
ederse ki öyle görünüyor, Sayın CumhurbaĢkanı “ Ben de sahaya ineyim, buna taraf olayım.” diye herhâlde yeni hazırlıklar yapıyor.
Bütçeden de onun için para istiyor gibi geliyor. Binalarla ilgili, otoparklarla ilgili, personel lojmanlarıyla ilgili birçok talep size de
geliyor, bize de geliyor ama ben bu ziyaretçi kabul binasını hakikaten biraz… 2 defa, 3 defa burada bütçe verdik, iptal oldu, ödenek
verdik, iptal oldu, proje geliĢti, bilmem ne oldu derken Meclisin genel görünümüne uymayan bir tarzda oldu maalesef, yani binanın
genel dizaynı dâhil olmak üzere. ġimdi, bakıyorum, otoparkta… AkĢam buradan çıkıyoruz en çok burası çalıĢtığı için, gidiyoruz tekrar,
arabayla gidip bir Ģey alalım diye soğukta. Bakıyoruz, otoparkın giriĢ kapısı kapanmıĢ. Yani mesai bitince güvenlikçi yok mu Sayın
Genel Sekreter? Ben özellikle… BaĢkanın haberi yoktur bundan da… Ben anlamadım, kaç defa gidiyorum, sekiz-sekiz buçuk, giriĢ
kapısı… Ya, böyle bir Ģey olur mu? Bu sefer tersten giriyoruz, arkadaĢlarla çarpıĢma durumu… Yani zaten kartla giriliyor, düzenleyin
bunu. Kim giriyorsa… Üç ayda 2 tane idare amirini belirleyemedik. Böyle Ģey olur mu? Oturup… “ Ġmza yok efendim, atamıyoruz.
Araç giriĢ kartı yok, bilmem ne yok.” Yani lütfen, bunlara biraz… Bunlar da önemli konular çünkü yani diyorum, Allah göstermesin,
arkadaĢımızın birisi oradan dönerken bir kaza yapsa… Birisi hızlıca çıkıyor, öteki inmeye çalıĢıyor mecburen. Onun için bunlara,
personelle ilgili hususlara, lojmanlara, bu tesislere dikkat etmemiz lazım.
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Bir husus daha var. Burada çünkü çifte standart uygulanıyor. Önceki hafta içerisinde Sayın CumhurbaĢkanı da “ Leyla Zana‟ yla
görüĢebilirim.” dediği için burada uyarmak istiyorum.
Sayın BaĢkanım, Ģu ana kadar ödeme durumu nedir? Benim bankomun yanında olduğu için Sayın Engin Alan‟ ın ve personelinin
kaç ay baĢlatılmadığını Meclis tarafından, ben biliyorum, özlük haklarının kaç ay ödenmediğini biliyorum. Yemin etmemiĢ. Mazeret
var mı? Biz buradan bir saat olduğu zaman gidiyoruz aĢağıdan, bir iĢimiz varsa yazı yazıyoruz Meclis BaĢkanlığına “ ġu toplantımız
var, Ģu faaliyetimiz var, katılamayacağız.” diye. Peki, Ģimdi nasıl olacak yani? Burada mazeretle ilgili bir Ģey var mı? Var. Oradaki
yemin etmeme sadece hastalık, sağlık, belli bir Ģekilde mazeret, o anda toplantısı olduğu için oluyor. ġimdi, Meclis iradesine,
kanunlara, Anayasa‟ ya aykırı bir Ģekilde gelip yeminini etmiyorsa bunun durumu nedir? Ben açıkçası çok Ģey yapmak istemiyorum
ama çok yakından Engin Alan‟ ın durumunu bildiğim için, yan bankomda olduğu için de o sıkıntıları gördüm. Burada bir çifte standart
var mı, yok mu? Onu merak ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Günal.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir iki cümle de, müsaade ederseniz, SayıĢtay BaĢkanına örnek vereceğimi söylemiĢtim. ġimdi,
alınır, eski dostum, arkadaĢım. Yani bakıyor.
BAġKAN – Alınmaz, alınmaz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Alınır, alınır, havada kaldı diye alınır. Ġki cümle ona bir Ģey söylemek istiyorum.
Açıkçası, Sayın BaĢkanım, deminki söylediğim çok net raporlarda…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Müsaade edersen BaĢkanım, bitiyorum. Öğleden sonra az konuĢacağım, merak etme.
Bu iĢin temeli SayıĢtay olduğu için…
Sayın BaĢkanım, bizim DıĢ Denetim Raporu‟ nda yazılmıĢ, kurumlarla ilgili… Örnek vereceğim: At yarıĢlarıyla ilgili “ Tarım
Bakanlığı hesabına para aktarılır.” diyor. ArkadaĢlar yazmıĢ, güzel. Özel hesaplardan harcama yapıldığı genel olarak söyleniyor.
Bakanlıklardan birisi de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Hani ne anlattığımı anlatabileyim diye bir tane örnek veriyorum.
Özetlerken onun içine “ Bu hesaptan da harcama yapılmıĢtır.” bu kadar cümle var kurumun ilgili kısmında, “ Bu özel hesaptan da
harcama yapılmıĢtır.” Ya, peki, kaç para yapıldı, nereye yapıldı? Yok. Allah‟ tan ama nasıl olmuĢ? Arka taraftaki açıklamada miktar
olduğu için oradan çıkarttık. Yani bir yılda artıĢ oranının yüzde 40‟ ı kadar özel hesaba para aktarılıyormuĢ. 3 milyar 310‟ dan 2 milyar
930‟ u çıkardığımız zaman 400 milyon kalıyor. Yüzde 40‟ ı da 160 milyon yapıyor. ġimdi, bu 160 milyonun tamamı mı o özel hesaptan
olmadan harcandı, 10 milyon mu harcandı, 5 milyon mu, kim harcadı? Yok. Onu söylüyorum, o raporda var bunlar. Raporun özetini
yazarken arkasında…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Günal, teĢekkür ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitiriyorum BaĢkanım cümlemi müsaade edersen.
Yani Ģimdi, biz bu bilgileri istiyoruz Sayın BaĢkanım. Oraya koyduğunuz zaman… “ ġu kadar belediyenin iĢtiraki var.” demin
güzel söylediniz. “ Ya, peki hangi belediye?” dedim. Dün Maliye Bakanı birkaçını söyledi ama ne olduğu belli değil. Devredilmeyen,
hazinenin el koyması gereken yetkisiz devirler var, amacı dıĢında kullanılanlar var; yazmıĢsınız, güzel. Ama bundan devletin gelir
kaybı ne kadar? Ben tek tek kurumu bana söyle demiyorum. “ Falanca Ģahıs veya Ģu kadar soruĢturma var.” güzel söylemiĢsiniz, “ 500
küsur tane.” ĠĢte, bilmem ne. Peki burada lehte, aleyhte sonuçlanan kaç tane oldu, mesela yargılamalardan? En azından… Ali Veli
demiyorum ya. Yani “ 500 tane davamız var, sonuçlandı. 100‟ü bizim, haklı çıktık. 500‟ ünde haklı çıkmadık.” gibi bir Ģey bekli yoruz.
Onu anlatmaya çalıĢıyorum. Biraz da açıklayıcı bilgi olursa daha iyi olur diyor, teĢekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Günal.
Sayın Cora…
SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın BaĢkanım, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz, ilgili kurumların değerli yöneticileri, değerli
basın mensupları; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Tasarısı ve 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı‟ nı görüĢmekteyiz,
hayırlı olmasını diliyorum. ben bu manada katkı sağlayan herkese teĢekkür ediyorum.
Yeni bir milletvekili olmam hasebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurumsal yapısını yeni yeni tanıyoruz. Sayın BaĢkanım,
yaptığınız çalıĢmaları takdir ediyoruz; birleĢtirici, uzlaĢtırıcı tavrınızın yasama çalıĢmalarına olumlu katkı sağladığını düĢünmekteyim.
Ayrıca, bu kapsamda, uygulanmakta olan özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin mobil uygulamalarını yakından takip ediyorum, bu
çalıĢmanın çok verimli olduğunu düĢünüyorum. Yasama ve denetim faaliyetlerinin, basında bizimle ilgili çıkan haberlerin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi televizyonunun Genel Kurul bitene kadar cep telefonlarımızdan takip edebilme imkânının faydalarını görüyoruz.
Ayrıca Genel Kurulun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî sosyal medya hesaplarından bütün geliĢmeleri anlık takip
edebiliyoruz. Bu çalıĢmalarınızdan dolayı teĢekkür ediyoruz.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Cora.
Sayın ErdoğmuĢ…
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Sayın BaĢkan, muhterem Meclis BaĢkanım, kıymetli hazırun; çalıĢmalarınızda
baĢarılar diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Meclis BaĢkanım sunumlarını ifade ederken yeni bir anayasaya duyulan ihtiyacın ve bu ihtiyaçla ilgili de aciliyetin Ģu
anda âdeta ülkemizin en temel sorunu olduğunu, 82 Anayasası‟ nın artık hükmü geçersiz olan bir yamalı bohça durumuna düĢtüğünü ve
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bunun mutlak surette değiĢtirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ancak niçin böyle bir zorunluluk, böyle bir aciliyet var? Yani toplumun,
toplumsal sorunun hangisi hangi ölçekte kendisini ne kadar dayatıyor ve bu Meclisi nasıl zorluyor da bugün böyle bir anayasaya ihtiyaç
var konusuna değinmediler. ġahsi olarak kanaatim odur ki özgürlükler sorununun bugün ülkemizin en temel, en acil sorunları olduğunu
ve artık o yamalı bohça hükmünde olan yapının içerisinde tutulamayacak kadar büyük olduğunu inanıyorum ki genel kanaat olarak o
Ģekilde mülahaza ediliyor.
ġimdi, tabii, Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu bir gereksiz tevazu olarak arkadaĢlar görmesinler, gerçekten hayranlıkla istifade
ediyoruz, eminim ki bu salonda oturan zevat Ģahsıma öğretmenlik yapabilecek evsafa da sahiptir, biz de o anlayıĢla istifade etmeye
çalıĢıyor ve daha fazla dinleyerek bu Ģekilde zamanımızı değerlendirmek istiyoruz. Bunu bir hayranlık olarak ifade ederken bugün
müsaade ederseniz bir de hayretimi dile getirmek istiyorum. Sayın Meclis BaĢkanımız buradayken bu hayretimi sizinle de paylaĢmak
istiyorum. Ülkemizin bir tarafında, bir parçasında kıyamet kopuyor. ġimdi, kıyamet derken elbette ki büyük kıyamete götüren alametler
var. Yani her bir insanın ölümü bir küçük kıyamet hükmündedir ve insanlar ölüyor. Bu ölümler yaĢanırken “ bizim” kaydını da koyalım,
doğru olmasa da bizim insanımız ölüyor; askerimiz ölüyor, polisimiz ölüyor, gencimiz ölüyor, gerillamız ölüyor ve halkımız ölüyor.
Yani bizim derken, bu ülkenin vatandaĢı olan, bu ülkenin…
HĠKMET AYAR (Rize) - Gerilla derken kime diyor!
ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) - Terörist, terörist, gerilla değil.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Terörist de bizim insanımızdır. Sizin ifadenizle terörist de bizim insanımızdır,
bizim ülkenin vatandaĢıdır.
SALĠH CORA (Trabzon) – Çoğu yabancı.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Bakınız, bir bölgeden bir milletvekili olarak müsaade buyurunuz. Emin olun ki bu
uygulama bu Ģekilde devam ederse askere alacak genci bölgede bulamazsınız. Bunu lütfen bir tespit gibi kabul edin. Kendi
uygulamamızı, kendi siyasi programlarımızı, planlamalarımızı; kutsal bir uygulama, kutsal bir metin, kutsal bir çalıĢma gibi lütfen
görmeyelim.
Bu nedenle, Sayın BaĢkanım buradayken, bakınız, Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanımız bir talepte bulundular Sayın
BaĢkandan, dediler ki: “ Biz burada çalıĢma yürütüyoruz, bu salon bizim için yetersizdir, daha yeterli olabilecek bir salonda bu
faaliyetlerimizi yürütelim.” Sayın BaĢkanım da haklı olarak dediler ki: “ Bunun üzerinde çalıĢacağız, elbette ki bu ihtiyacı gidermemiz
gerekiyor ama zamana ihtiyacımız var.” Ben, Ģimdi Sayın Meclis BaĢkanımdan, zamana da ihtiyaç duymayacak ve onun iki dudağı
arasındaki müspet bir müdahaleyle elde edilecek bir haktan bahsetmek istiyorum, bir yaralının tedavi hakkından bahsetmek isti yorum.
Bakınız, Ģu anda Sayın ġırnak Valisiyle ve Sayın Cizre Kaymakamıyla bu Meclisin huzurunda açıkça bir görüĢme de yapılabilir. Bir
binanın bodrum katında kan kaybından her gün ölen yaralılar var. Bu gece bir genç daha öldü. Bir önceki gece yani pazar günü akĢam
bir üniversite öğrencisi de kan kaybından öldü. ġu anda iç kanama geçirenler var, ağır yaralılar var. Sayın BaĢkanımdan ben bir
ambulans ricasında bulunuyorum. O yaralıları lütfen, lütfetsinler, hemen müdahale buyursunlar ve bir ambulans göndersinler.
Ġkinci bir husus -zamanımız kısıtlı- CumhurbaĢkanlığıyla ilgili Sayın Kasırga‟ yı dinledik. Defalarca bu “ külliye” kavramı
kullanıldı ve sayın Kamu BaĢdenetçisi de “ hakkaniyet” ifadelerini kullandılar. Değerli kardeĢlerim, kavramlar, tabirler, ifadeler,
isimler, esma müsemmaya uygun olması lazım. ġimdi, hakkaniyetten ve külliyeden bahsederken bu kavramların neyi çağrıĢtırdığını,
hangi anlamı ifade ettiğini, külliye dediğimiz zaman halkımız, toplumumuz, insanımız bununla neyi alıyor ve algılıyor ona dikkat
etmemiz lazım.
Bakınız, din hizmetinden gelen bir Meclis üyesi olarak, külliye denince, benim eksik anlayıĢımı mazur görün, bağıĢlayın, o
anlayıĢtan hareketle, bir halk anlayıĢı olarak bu Ģeklide kabul buyurun, külliye dediğimiz zaman manevi hizmetlerin, ilmî hizmetlerin
sembolü olan, merkezi olan, esası olan cami çağrıĢtırılır, o ifade edilir, o izah edilir ve caminin müĢtemilatına da külliye denir. Onun
müĢtemilatında kütüphaneler var, yoksullara, kimsesizlere yardımcı olmak var, vesaire. Yani sonuçta külliye dediğimiz Ģey, külliye
dediğimiz gerçeklik cami esaslıdır ve caminin müĢtemilatında bulunanlar da külliye hükmündedir.
ġimdi, saray görkemli... Sayın Kasırga ifade buyurdular, dediler ki: “ O görkem bizim itibarımızdır ve gücümüzü gösteriyor.” En
azından -yanlıĢ anlamadıysam- ben bu Ģekilde anlamaya çalıĢtım. Eğer o bir güç gösterisiyse, eğer saray bir itibarsa lütfen müsaade
edin “ saray” olarak ismi kalsın. Kaldı ki, buna yabancı değilsiniz, yabancı değiliz. Sayın KuĢoğlu ifade buyurdular, Muaviye‟ den beri
zaten bu gelenekte saraylar var ve sonuçta Muaviye‟ nin de taklit ettiği saray Bizans sarayıdır.
Biz, bugün, kendi itibarımızı, ülkemizin itibarını bu Ģekilde istemiyoruz, adaletle istiyoruz. Biz istiyoruz ki, bu ülkenin itibarı
adaletle sağlansın. Külliyenin çağrıĢımıyla ilgili kısa bir izah da müsaadenizle arz edeyim: Madem külliye manevi içerikli...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın ErdoğmuĢ, ilave süre veriyorum, lütfen tamamlayın.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Madem külliye ilmî ve manevi içeriklidir, o zaman israftan uzak kalması lazım,
tasarrufla çağrıĢtırılması lazım. Külliye denince akla bu gelir. Kendisini topluma adamıĢ ve tamamen toplumun huzuruyla ilgil i,
toplumun geleceğiyle ilgili oturup tarafsız bir Ģekilde kendisini topluma adamıĢ insanların vermiĢ olduğu hizmetlerdir.
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Tam da CumhurbaĢkanını tarif ediyorsun.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Eğer orası bir ilmî ve manevi hizmetler külliyesiyse, o zaman görkemin olmaması
lazım. Yok, eğer görkemli bir saray olarak kalacaksa o zaman niye korkuyoruz ona saray demekten.
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Sayın BaĢkanım, son sözümü söylüyorum: Lütfen, saraya o külahı giydirmeyelim. Külahın yeri ayrı, sarayın yeri ayrıdır
diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın ErdoğmuĢ.
Sayın Erdoğdu...
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Türkiye demokrasisinin en önemli kurumlarının
bütçesini görüĢüyoruz. Bugün görüĢtüğümüz kurumlar, Türkiye demokrasisinin temel taĢlarıdır.
Bütçe Ģudur: Bütçe, bir kuruma faaliyetleri dolayısıyla halkın vergilerinden para aktarmak demektir. ġimdi, ben buradaki Ģu
konuĢmalara baktım, gerçekten bu bir bütçe konuĢması değil. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı yemeklerden, mobil
uygulamalardan bahsediyor. Yasamanın düĢtüğü durum ortada. SayıĢtay BaĢkanı anlatıyor, SayıĢtayın düĢtüğü durum ortada. Boğazına
kadar yolsuzluklara batmıĢ bir ülkede ombudsman 15 milyon lira para istiyor. ġu dört kurum var ya, SayıĢtay, yasama organı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, ombudsman, kör kuruĢ almamalı. Çünkü, ben yasamanın bir üyesiyim, faaliyetlerimizi göremiyoruz.
CumhurbaĢkanlığı ise görevi olmayan iĢleri yaptığı için de para almamalı çünkü bütün kurumlar kapandı, bir tek CumhurbaĢkanlığına
emanet edilmiĢ bir ülkede yaĢamaya baĢladık. Fiilen bütün yetki BeĢtepe‟ de. ġimdi, bu demokrasinin temel kurumlarına faaliyetleri
dolayısıyla para aktarılacaksa, Türkiye demokrasisinin durumuna çok ana baĢlıklarıyla bakmak zorundayız. Birincisi, demokrasinin
temeli kuvvetler ayrılığı ortadan kalktı. Detaylandıracak vaktim yok. Yasama organının durumu ortada, yürütmenin durumu ortada,
yargının durumu ortada. Hepsi tekelleĢti, bir tek güç odağına döndü. Halkımıza sesimizi duyurabileceğimiz basının durumu ortada; fiilî
saldırılardan baskılara, RTÜK baskısından TRT‟ nin durumuna kadar basın özgürlüğü diye bir Ģeyden bu ülkede söz etmek mümkün
değil. Fiilî bir tek adam yönetimine geçtik, fiilî; herkesin, bütün kamu yöneticilerinin, yasama üyelerinin, yargının, iĢ adamlarının ne
diyeceğini beklediği, zulmünden çekindiği, baskısından çekindiği fiilî bir tek adam yönetimine geçtik. Baskı ve otoriterlik kol geziyor,
görülmemiĢ düzeyde bir baskı ve otoriterlik var. Belki oradan görünmüyor, matematiksel yüzde 49‟dan görünmüyor ama buradaki
yüzde 51 bu ülkede kendini çok dıĢlanmıĢ, ötekileĢtirilmiĢ ve baskı altında hissediyor. Birbirimize benzemeyebiliriz ama hepimiz
sizden çok temel konularda Ģikâyetçiyiz, çok temel konularda Ģikâyetçiyiz. Demokrasi sandığa indirgendi. Sandık demokraside çok
önemlidir ama nasıl çok önemlidir? EĢit, adil, rekabetçi, özgür bir seçim varsa sandık çok önemlidir. Bugün bu ülkede var mı?
Muhalefetin sesini duyuracağı basın baskı altına alınmıĢ ve bizimle konuĢmaya bile korkuyorlar. Tarafsız CumhurbaĢkanı, devletin
baĢı, yetki olarak en yetkili makam, tarafsızlığını yitirmiĢ durumda, muhalefet partilerinin genel baĢkanıyla hakaretamiz tartıĢmalar
içerisine giriyor. Devletin bütün kurumları, bir parti devleti, devlet partisi hâlinde, seçimlerde baĢarısız çıkalım ve iktidar baĢarılı çıksın
diye faaliyet gösteriyor. Sosyal yardımlar tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Bir anda, 7 Haziran sonrasında bu ülkenin iç barıĢında neler
olduğunu, bombaların patlatıldığını, insanların nasıl korkutulduğunu biliyoruz. Onun için her zaman söylüyorum, bu yüzde 49 oy adil,
eĢit, rekabetçi bir ortamda alınmamıĢtır, alınmamıĢtır, bu durum budur bu ülkede.
Peki, sonuçta ne oldu? Eğitimde durumumuz ortada -bakanlıklarda anlatacağız- çevremiz mahvolmuĢ durumda, adalet bitti,
sağlık, iĢte görüyorsunuz, insanlar paralarını bile ödeyemez hâle geldi. Ekonominin, ne kadar rakamları süslerseniz süsleyin, kur artarsa
baĢka bir Ģey diyorsunuz falan filan, yapısal sorunları var ve görülmemiĢ bir krize doğru ilerliyoruz, görülmemiĢ bir krize doğru
ilerliyoruz. Uyarıyoruz, bunu istediğimiz için değil, bu krizin mağduru olacağımız için uyarmaya çalıĢıyoruz. DıĢ politikada yapayalnız
bir ülkeyiz. ĠĢte en son bugün Cenevre örneğinde görüyorsunuz, yapayalnız kalmıĢ bir ülke hâline geldik.
Bundan çok daha kötüsü, bu ülkede birlikte yaĢama iradesi azalıyor. Bakın, çok önemli bir durum var, bu ülkede birlikte yaĢama
iradesi azalıyor. Güneydoğudaki olayları görüyoruz, sağlıklı bilgi alamadığımızı düĢünüyoruz. O güneydoğuda görev yapan asker,
polis, bunlar da bizim çocuklarımız, orada can veren Kürtler de bizim çocuklarımız. Biz aynı halkın binlerce yıl birlikte yaĢamıĢ
çocuklarıyız, canımız yanıyor. Bir de göremediğiniz batı tarafı var. Yani, elde silah olmamasına rağmen birlikte yaĢama iradesinin son
derece azaldığı, gettolaĢmanın baĢladığı, komĢuların bile birbirine siyasal tercihler dolayısıyla “ merhaba” , “ günaydın” veya
“ selamünaleyküm” derken artık imtina ettiği ve bir millet olmanın, bir halk olmanın en önemli Ģeyi olan birlikte yaĢama iradesi yok
oluyor değerli arkadaĢlar. ÇatıĢma ortamı yayılıyor ve korkarım, bu çatıĢma ortamı sosyal çatıĢma olarak artarak da devam edecek.
Gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisine. Sayın BaĢkan burada anlattı; yemekler, mobil uygulamalar… Sayın BaĢkan, Türkiye
Büyük Millet Meclisini yok ettiniz. Nasıl yok ettiniz biliyor musunuz? Birincisi: Bizim denetim yetkimizi elimizden aldınız. Anayasa,
karĢıdaki partiye bu ülkeyi yönetme yetkisi vermiĢ “ Yüzde 49 oyun var, yüzde 100‟ ünü yönet.” diye; bana da denetim yetkisi vermiĢ
“ Nasıl yönetiyor bir denetle bakalım.” diye. Nasıl denetleyeceğim? Yanınızdaki SayıĢtay BaĢkanı kendini özgür hissedecek, denetçiler
özgür hissedecek, sizden, CumhurbaĢkanından, BaĢbakandan, yandaĢ medyadan korkmadan bakanlıklarda, Mecliste, kurumlarda, bizim
vergi aktardığımız kurumlarda ne olduğuna bakacak, raporunu yazacak. O rapor buraya gelecek, ben o rapor üzerine eleĢtiri
getireceğim, iktidar partisi de kendi savunmasını yapacak “ ġu yanlıĢ anlaĢılmıĢtır, Ģu olmuĢtur, bu olmuĢtur.” diye. Siz onu yok ettiniz,
siz o raporların gelmemesini sağladınız, benim Anayasa‟ dan gelen yetkimi elimden aldınız. Bunu illa askerlerin yapması gerekmiyor,
darbe dediğiniz, baskı dediğiniz, faĢizm dediğiniz, otoriterlik dediğiniz böyle bir Ģey. ĠĢte SayıĢtay yetkisinin olmaması…
Bakın, size bir soru önergesi verdim, ben soru önergesi yazmıĢım. Birkaç tanesini okuyayım soru önergesinden: Hükûmetinizin
son seçimlerde verdiği vaatlerin enflasyon etkisi yaratacağını söylemiĢim, hazinenin aĢırı borçlanması etki yaratarak fiyatlar genel
seviyesini artıracak demiĢim.
BAġKAN – Son cümleleri de önemli onların tabii.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Son cümleler de çok önemli, evet. Alttaki böyle…
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Önünüzde, metni verdiğim için, zaman gitmesin diye arkadaĢlar… Böyle bir Ģey değil. Ben 30
tane, fotokopiye de acırım. 30 tane metni dağıttım size.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Çok masumane gösteriyorsunuz, o açıdan söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Lütfen, lütfen, bakın…
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Hepsini okuyun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – O zaman ek süre versinler.
Bakın, bu Ģeylere bakın, Rusya‟ nın gazı. Siz bu benim sorumu bakanlığa gitmeden geri göndermiĢsiniz. NeymiĢ, istiĢareymiĢ
de, kiĢisel görüĢlermiĢ de… Sayın BaĢkan, ben bürokrattım. Bize bir soru geldi Hazine MüsteĢarlığında, milletvekili sormuĢ “ KĠT‟ ler
arpalık mıdır?” Biz gittik amirlerimize, “ Efendim, böyle bir soruya nasıl cevap vereceğiz?” dedim. O da müsteĢarımıza ve bakanımıza
gitti. Bakan Ģunu söylemiĢ: “ O soruyu soran bir milletvekilidir, detaylı cevap vereceksiniz.” Sizin ne hakkınız var ya benim yetkimi
elimden almaya? ĠĢte darbe böyle bir Ģey. Bakın, soru soruyoruz, madem buna bakıyorsunuz, ben Enerji Bakanına soruyorum: “ Doğal
gaz boru hatlarının yapımında Ģu, Ģu yolsuzluklar var mı?” “ AK PARTĠ Ģöyle, AK PARTĠ böyle.” diye dalga geçerek bir cevap
gönderiyor, ona da bakın, o cevabı alın geri gönderin, milletvekili size bunu sormamıĢ deyin ama siz bunu yapmıyorsunuz çünkü
taraflısınız tıpkı bizim Komisyon BaĢkanı gibi. Oysa bulunduğunuz pozisyon tarafsız. Ne zaman siyaseten bir Ģey söylesem Komisyon
BaĢkanı müdahale ediyor. Oysa o orada Meclis BaĢkanı gibi tarafsız oturmak zorunda. Müdahalelerin oradan olması gerekiyor; onların
yetkisini alıyor elinden, onlar iĢlevsizleĢiyor. Normalde Hükûmeti savunması gereken orada 25 tane üye var. Herkes birbirinin iĢini
yapmaya baĢladı.
Sayın BaĢkan, yasama kalitesi çok düĢtü, korkunç düĢtü. Ben yine söylüyorum, ben burada genç bürokrat olarak bulundum.
Öyle maddeler geliyor… Ya, torba yasada Tarım Bakanlığı var, askerler var, asgari ücret var; her biri ayrı bir konuyu, bu milletin
hayatını ilgilendiren ayrı bir konuyu ilgilendiriyor, her birine kendi konsepti içinde bakmak lazım. Muhalefet aĢağıda on beĢ dakika
konuĢmasın diye bir yasama bu kadar kalitesiz hâle getirilmez. Örneklendirmeyeyim bürokratların verdiği cevapları, buradaki
tartıĢmaları, geçen maddeleri.
Sayın BaĢkan, niye Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu kapalı? Bu kadar kendinizden eminseniz saat yediden sonra halk
sizin ne yaptığınızı bilsin orada ya. Bu kadar kendinizden eminsiniz, süper bir iktidar olduğunuzu düĢünüyorsunuz -siz de onun bir
parçasısınız, tarafsız falan değilsiniz- açın yediden sonra televizyonu “ Ne kötü bir muhalefet varmıĢ ya, nasıl frenliyormuĢ meğer bu
insanlar.” diye görsünler. Niye açmıyorsunuz? Bu TRT‟ ye ben vergi veriyorum, buradaki yüzde 51‟ in seçmeni vergi veriyor, siz onu
kapatasınız diye verilmiyor vergi. Her gün Atatürk‟ e hakaret ediyorlar o Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunda. Oysa ki
Atatürk bu ülkenin minimum yüzde 85‟inin ortak değeridir, her gün hakaret edilmektedir orada.
ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Nerede?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Açın…
Ya, bakın, süremi alıyorsunuz. Anlatırım, tek tek örneklerini açayım, “ TRT Atatürk‟ e hakaret” diye Google‟ a yaz, çıkacaktır.
Sayın BaĢkan, Ģu Türkiye Büyük Millet Meclisi binası gözümüzün önünde pazarlık usulü ihaleyle, bir sürü yolsuzluk iddiasıyla,
yapanların ihaleye fesat karıĢtırmaktan yargılandığı, yasaklandığı bir bina. Hadi bütün bir yol… Ya, Ģu çirkinliğe bir bakar mısınız? Bir
Ģu içinde bulunduğumuz Meclis binasının estetiğine, zarafetine bakın, bir de yaptığınız Ģu TOKĠ hastanesi binasına bakın. ĠĢte, eski
Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki bariz bir Ģekilde farkı görmek istiyorsanız bakmanız için bir örnektir. Yüz yıl sonra da o bina orada
duracak aynı Beyoğlu‟ nda yürürken gördüğünüz gibi. Son dönemlerde yapılanlara bakın, üç yüz yıl önce Osmanlı Dönemi‟ nde
yapılanlara bakın.
ġimdi, SayıĢtay BaĢkanı yargılamaya esas tespitleri buraya getirmiyor. Niye? Çünkü en önemli konular yargılamaya esas
tespitler. Getirmek istediğini tahmin ediyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Kendi bürokrat kökenli ama siz izin vermiyorsunuz. Sizin partinizin…
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, lütfen toparlayın.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - …grup baĢkan vekili dedi ya “ Gelirse duman oluruz.” Ya, gelsin, duman olun ki kimse
yapmasın diye zaten bu iĢte, gelince duman olacaksınız zaten.
ġimdi geldik CumhurbaĢkanlığına. CumhurbaĢkanlığına kör kuruĢ verilmemelidir çünkü herkes Anayasa‟ ya göre faaliyet
göstermek zorundadır. Anayasa‟ nın 101‟ inci maddesi “ nitelikleri ve tarafsızlığı” diyor. Yemin etti Sayın CumhurbaĢkanı: “ …üzerime
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalıĢacağıma Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve
Ģerefim üzerine andiçerim.” ArkadaĢlar, bunu söylemek zorundayız. Biz bunu söylediğimiz için mutlu değiliz. Bu bir Anayasa hükmü,
bu bir yemin; “ Buna uyacağım.” dedi bizim huzurumuzda. Ben biliyordum tutmayacağını, girmedim yemine o yüzden. Fiilî baĢkanlık
sistemi… Ya, parlamenter rejim Anayasa‟ mızda var, fiilen bir Ģey yapamazsınız. Bakın, Davutoğlu diye birini kimse bilmiyor bi le.
BaĢbakan var ortada, her Ģey CumhurbaĢkanından… Bu, Anayasa‟ ya aykırı, böyle bir Ģey olmaz.
Hükûmet kurma yetkisini vermedi bu CumhurbaĢkanı bize. Ya, size ne kurarız kuramayız, bunu halk vermiĢ bize. Siz kim
oluyorsunuz, ne sanıyorsunuz kendinizi? Nasıl vermezsiniz Hükûmet kurma yetkisini?
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Halkın vermediğini gördünüz sonunda, değil mi?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, rica ederim, hemĢehriyiz. Yani gerçekten çok sert bir Ģey söylemek istemiyorum.
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YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Gördünüz de onun için söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Genel Sekreter, bu sarayın, hukuka aykırı olarak yapılan bu sarayın yapım maliyetinin
5,1 milyar dolar olduğu -teĢrifat dâhil- bir bilgi geldi. Bu tip spekülasyonlar yapmak istemiyorum. BeĢtepe‟ de yapılan sarayın inĢaat,
teĢrifat, diğer maliyetleri dâhil bedeli ne kadardır? Ayrıca CumhurbaĢkanlığı makamına alınan bir uçağın -Ġtalya‟ da çok ünlü bir moda
Ģirketine yaptırılan- teĢrifatı dâhil 1,1 milyar dolar olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgileri teyit amaçlı size soruyorum. Rakamlar
nelerdir? Uçağa verilen para ne kadardır? Her Ģey dâhil, vergileri dâhil, saraya harcanan paralar ne kadardır?
Değerli arkadaĢlar, bakın, demokrasinin en temel kurumları dedik...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, lütfen toparlayalım.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam Sayın BaĢkan.
Bu en temel kurumlar olarak sizler, siz yöneticiler bu demokrasinin yok edilmesinde hepiniz birer tuğla koydunuz. Memleketin
mevcut hâlinde ekonomik koĢullar, sosyolojik koĢullar, dıĢ politika koĢulları çok kötü bir geleceğe doğru, 80-85 milyon insan olarak bir
kötülüğe doğru gittiğimizi gösteriyor. Bu kötülük sonucunda elbette ki bunun hukuki sorumlulukları ortaya çıkacaktır. Bunu,
arzulayarak, öfke duyarak, nefret duyarak söylemiyorum. Bu sonuçlar doğduğunda ben ve seçmenim bunun bedelini ödeyeceğimiz için
durdurmaya çalıĢarak söylüyorum ve bu 80 milyon insanın baĢını belaya sokan 800 insandan bir kısmı da bu salonun içerisinde. Bu 80
milyon o duruma düĢtüğünde yani vatanı bölünme tehlikesi yaĢadığında, birlikte yaĢama iradesi ortadan kalktığında, dünyanın
emperyal güçlerinin arasında, güç iliĢkileri arasında sürekli gidip gelen, dengesiz, küçük düĢürülmüĢ bir ülke hâline geldiği nde ve
bunun sonuçları ortaya çıktığında bu halk bunun hukuki, siyasi ve fiilî hesabını soracaktır. Bu 800 kiĢi, Ģimdi hiç kimseye hiçbir Ģeyi
duyurmayabilirsiniz ama o gün her Ģey duyulacak. Sizleri uyarıyorum “ Hepiniz oradaydınız.” diyeceğiz ama Ģunu istemiyorum: Ben bu
acıyı yaĢamak istemiyorum, ben topraklarımda kan görmek istemiyorum, ben aĢırı borçlanmıĢ, millî serveti yabancıların eline geçmiĢ,
gelir dağılımı bozulmuĢ, bedbaht bir ülkede yaĢamak istemiyorum. Sizin göreviniz, Anayasa‟ ya göre bizi yönetmektir. Anayasa‟ yı
takmayız diyorsanız, Anayasa‟ yı dinlemiyoruz diyorsanız, bizim de o hakkımız elimizdedir.
BAġKAN – Lütfen toparlayın.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hemen toparlayacağım Sayın BaĢkan.
Anayasa‟ ya göre yönetme hakkını elinizden aldınız ama Ģu an itibarıyla ne Anayasa‟ yı ne yasaları, hiçbir Ģeyi dinlemiyorsunuz
ve bir düĢman hukuku mantığıyla, sadece hukukun muhaliflere uygulanabileceğini düĢünüyorsunuz. Bu mümkün değildir, bu tarihin
hiçbir döneminde olmamıĢtır ve bunun sonucu iç çatıĢma, iç savaĢ ve acıdır.
Onun için, bir an önce ve sizler, kim ki sözünü dinletebiliyorsa…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - …gücün tek sahibi gördüğünüz, bize de dayatmaya çalıĢtığınız Recep Tayyip Erdoğan‟ la bu
meseleyi konuĢun; bunun sonu kötüdür.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Beyazıt…
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın BaĢkanım, değerli Komisyonumuzun üyeleri, değerli milletvekili arkadaĢlarım; öncelikle
hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyorum.
Bu vesileyle, Meclis BaĢkanımız salonumuzu teĢrif ettiği için kendilerine Ģükranlarımı ifade ediyorum. SayıĢtay BaĢkanımıza,
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterimize, BaĢdenetçimize, hazıruna, bürokratlara ve hepsine saygılarımı ifade ediyorum.
Değerli milletvekilleri, öncelikle ben bazı Ģeylerin altını çizmek istiyorum. Sayın Paylan‟ ın, Kamu BaĢdenetçisiyle ilgili, bence
bir bürokrata ifade edilmeyecek -ki zaman zaman orada muhalefetteki arkadaĢlar bürokrasiden geldiklerini ifade ederler, o sıralarda
oturduklarını ifade ederler, ben de geçmiĢte o sıralarda oturmuĢ birisi olarak- her söze, her sataĢmaya cevap verme durumunda olmak
zorunda kalıp da cevap veremeyen insanlara “ vicdansızlık” , “ eli kanlı” , “ silik” gibi ifadelerle, tahkir ve tezyifte bulunmasını, gerçekten,
ben de onun gibi yeni bir milletvekili olarak kınıyorum ve onu son derece adaba, edebe mugayir olarak değerlendiriyorum. KeĢke onu,
Sayın Paylan, kendi nezaketi ve zarafeti içerisinde o cümlelerle değil de aynı düĢüncelerini daha değiĢik kelimelerle ifade etseydi diye
düĢünüyorum.
Bir diğer Ģey de, özellikle ben Sayın ErdoğmuĢ Bey‟ in konuĢmasındaki bazı Ģeylerin altını çizmek istiyorum. Külliye olayıyla,
Saray olayını değerlendirerek kelime anlamından bazı ifadelerde bulundu. “ Külliye” , “ kül” kelimesinden gelen bir ifadedir, “ cüz” ün
tersi olan, çoğul, “ birlikte olma” anlamına gelen bir ifadedir, külliyenin içerisinde bütün her Ģeyin var olduğunu ifade eden bir
değerlendirmedir, bizim medeniyetimizin, kültürümüzün bir ifadesidir. Bu “ külliye” denildiği zaman, içerisinde camisiyle,
kütüphanesiyle, ibadethanesiyle, okullarıyla, değiĢik hizmetleriyle olan bir bütün anlaĢılır.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yalnızca cami.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Burada kütüphanesi de var o bölümün, diğer birtakım değerlendirmeler de var.
CumhurbaĢkanının millet tarafından seçilmesiyle beraber milletin kendisini ifade edebileceği, gelip temsil edilebileceği,
kendisinin de yer alabileceği, salonlarıyla, araĢtırma merkezleriyle olması gereken bir yerdir, doğru bir tanımlamadır. Bu, Selçuklu
medeniyetinin, Osmanlı medeniyetinin ifadesinde kendisini bulur. Selçuklularda “ külliye” denildiği zaman han, hamam, sebil, çeĢme,

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe Komisyonu
Tarih :26/01/2016

Saat :

Kayıt:Bütçe

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 31

bimarhane, rasathane, ondan sonra cami, bütün bunların ifade ettiği bir bütünlük olarak değerlendirilir. Onun için o konuda, bilen birisi
olarak bilgi arz etmek istedim.
Burada önemli olan hadise, “ Ġnsanlar ölüyor, insanlar ölmesin.” diye Meclis BaĢkanımız birtakım ifadelerle bu konuya dikkat
çekmek istedi. Bence de insanlar ölmesin; renkleriyle, dilleriyle, düĢünceleriyle, değerleriyle, vicdanlarıyla bu insanlar bu topraklarda,
bu ülkede yaĢamaya devam etsinler. Zaten biliyorsunuz, Birinci Dünya SavaĢı‟ nda dahi insanların en son sığındıkları yer bu bölgeler
kalmıĢtır. Bulgaristan‟ da sıkıntı çıkmıĢtır, oradaki soydaĢlarımız bu topraklara gelmiĢlerdir. Suriye‟ de sıkıntı çıkmıĢtır, oradaki insanlar
Kürt‟ üyle, Yezidi‟ siyle, yine hangi mezhepten olursa olsun gelip bu topraklara sığınmıĢ, yine buralarda kendilerini hayat noktasında
idame ettirmiĢlerdir. Bu topraklar ve bu vatan böyle bir vatandır, böyle topraklardır. Onun için burada neler oluyor da orada insanlar
ölüyor? Ben HDP‟deki hiçbir konuĢmacının -Mecliste izliyorum, dikkat ediyorum- hiçbir milletvekilinin teröristlerle ilgili bir cümle
söylediğine tanık olmuyorum. Niye; onlar, orada o silahlar ne geziyor? Orada çukurlar niye kazıldı? Orada kum torbaları niye var?
Orada insansız hava aracı ne gezer? Türkiye Cumhuriyeti‟ nin bütünlüğü içerisindeki topraklardan bahsediyoruz. Burada onların iĢi ne?
Niye onlar orada var? Onlar orada varsa devlet burada gereğini yapmayacak mı? Oradaki Kürt kardeĢlerimizin, oradaki
vatandaĢlarımızın, orada yaĢayan insanların namusunu, ahlakını, aile mahremiyetini, oradaki konut dokunulmazlığını muhafaza
etmeyecek mi? Bu konuda devlet sessiz sedasız mı kalacak? Böyle bir beklenti içerisinde mi olunacak? Bunların hepsi hani silahlarını
bırakıp Türkiye‟ nin dıĢına çıkacaklardı? Çıksalar da bütün bunlar olmasa daha iyi değil mi? Böyle bir çağrı yaparken, herkese, hep
birlikte yapmalıdır diye düĢünüyor ve o noktadan değerlendiriyorum.
Değerli konuĢmacılar, değerli vekiller; Ģimdi, Meclis BaĢkanımıza bazı Ģeyler değerlendiriliyor. ġahsiyetiyle, kiĢiliğiyle,
karakteriyle, duayenliğiyle, sevgi dolu gönlüyle, kucaklayıcılığıyla Meclis BaĢkanımız bugün bizim açımızdan da bir Ģanstır diye
düĢünüyorum. Bizim sorunlarımız, taleplerimiz varsa bunların en iyi Ģekilde değerlendirilmesi, en iyi Ģekilde izah edilmesi noktasında
bizim açımızdan yine bir büyük Ģanstır diye değerlendiriyorum. Böyle olması gerekirken değiĢik Ģeylerle, değiĢik vesilelerle değiĢik
Ģekillerde birtakım Ģeyler içerisinde bulunmayı, bazı sözler söylemeyi biraz da maksadı aĢmak gibi değerlendiriyorum.
Burada ben Sayın Erdoğdu Bey‟ in de konuĢmasıyla ilgili birtakım Ģeyler söylemek istiyorum. “ Yüzde 51, yüzde 51…” Biz
kesinlikle kimseyi ötekileĢtirmiyoruz, bize oy veren de oy vermeyen de bize hatta ters bakan da yanımızdan geçmeyenler de bizim
kardeĢlerimizdir, bizim vatandaĢlarımızdır, bizim açımızdan saygıdeğerdir diye düĢünüyoruz. ġimdi, bütün bunlarla ilgili…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – O balkon konuĢması Sayın Milletvekili, o sadece bir balkon konuĢması, o kadar, uygulamada öyle değil.
NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Muhtarların konuĢtuğunu duyuyor musun? (AK PARTĠ sıralarından gürültüler)
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Değerli arkadaĢlar, siz müsaade edin.
BAġKAN – ArkadaĢlar, balkon konuĢmasına itiraz eden hiç kimse yoktu. Onun dıĢında, bu bir balkon konuĢması değil.
Buyurun.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Değerli arkadaĢlar, biz kimseyi ötekileĢtirmiyoruz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Etme, eyleme.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Biz hepsini, bırakın onu, biz Suriye‟ den gelenleri bile ötekileĢtirmiyoruz. “ Siz onlara kapıları
kapatın.” dendiği zaman biz onları kucaklamaya devam ettik, etmeye de devam edeceğiz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz öyle bir Ģey demedik.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ġnsanları yerinden, yurdundan ettiniz! Ġç savaĢ çıkardınız, iç savaĢ!
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – ġimdi, siz Kobani‟ yle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunurken biz Kobani‟de…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Özür dilerim, kim dedi “ Kapıları kapatın.” diye, söyler misiniz?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın Erdoğdu, müsaade edin. Müsaade edin Sayın Erdoğdu. Ben cevap vereceğim, cevap
vereceğim, hepsine cevap vereceğim.
BAġKAN – ArkadaĢlar, demokrasi bir sabır rejimidir, lütfen…
Buyurun.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Bakın, siz Ģu anda “ Ġktidar tarafı konuĢsun, konuĢsun.” , bu Ģekilde konuĢmamıza bile
dayanamıyorsunuz, Ģu anda bunlara bile oturduğunuz yerden sataĢmalarda bulunuyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, kimin dediğini söyler misiniz?
NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Yok, sataĢmıyoruz, merak ediyoruz da onun için…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yok, memnun oluruz konuĢmanızdan, konuĢun.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın vekillerim, müsaade edin… Sonra, “ yüzde 51, yüzde 51” diyorsunuz; o yüzde 51 de doğru
değil, yüzde 50,5 yani o buçuğu da unutmayın, bir tarafınıza yazın onu.
Değerli kardeĢlerim, değerli vekillerim; burada önemli olan hadise Ģu: Acaba HDP… (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Çok ayıp!
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Çok çirkin bir tarzda konuĢtuğunuzun farkında mısınız?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Üslup çağırısı yapıyorsun, “ Bir tarafına yaz.” diyorsun.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın Paylan, müsaade eder misiniz.
BAġKAN – ArkadaĢlar…
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Siz bir konuĢtuğunuz kelimenin bulunduğunuz ortamın ağırlığıyla ne kadar uyduğunu
karĢılaĢtırın ve özür dileyin.
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, o lafınızı geri çekin yani.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Özür diliyorum, eğer yanlıĢ anlaĢıldıysa…
BAġKAN – “ Gönlünüze yazın, kalbinize yazın.” diyor, yapmayın!
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Özür dileyin.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, “ Bir tarafa yazın.” demedi, “ Bir tarafınıza yazın.” dedi. Kayıtları çıkarın Sayın
BaĢkan.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – “ Bir tarafınıza yazın.” dedi.
BAġKAN – Ben orayı kaçırdım. Tutanakları isteyeceğim.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sizin esas özür dilemeye davet etmeniz yazım.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Bir kenara not edin anlamında kullandım, düzeltiyorum.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ya, bir dinler misiniz? Ne dediniz bir daha söyleyin!
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Bir kenara not edelim anlamında kullanıyorum, bir kâğıda not edin anlamında kullanıyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Bir tarafınıza yazın.” diyorsunuz.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Değerli kardeĢlerim, acaba HADEP‟ le MHP yan yana olup da bu yüzde 51‟ in, yüzde 50,5‟ un
içerisinde mi değerlendiriyor kendisini? Sayın Erdoğdu, bunu değerlendirirken acaba böyle mi düĢünüyorsunuz? Bir diğer ifadeyle,
Sayın Erdoğdu‟ yu dinlerken ben, sağlık bitmiĢ, ekonomi bitmiĢ, Türkiye böyle karanlık bir noktaya gitmiĢ… Vallahi ben Türkiye‟ yi
böyle görmüyorum. ġu anda Türkiye‟ de sağlık hiç olmadığı kadar… Sayın Genel BaĢkanınızın Sosyal Sigortalardaki pozisyonunda
hastanelerin durumunu biliyorsunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne olmuĢ o zaman, ne olmuĢ? Bir iki örnek ver!
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Denetim raporlarını da siz biliyorsunuz herhâlde, onları okuyun öyle konuĢun, afaki
konuĢma yapmayın.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne olmuĢ, söyle?
BAġKAN – Sayın Beyazıt, lütfen sataĢmaya mahal vermeden konuĢun.
Buyurun.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Peki, toparlıyorum Sayın BaĢkanım.
ġimdi, burada…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Toparlama, SSK‟ da ne olmuĢ bir anlatır mısın?
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bütün inceleme raporları ortada, çıkarsın sizin Sağlık Bakanınız, Sosyal Güvenlik
Bakanınız…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Mesela, rüĢvet mi almıĢ, oğlunun paralarını sıfırlamıĢ? Ne olmuĢ?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Allah rahmet eylesin, SavaĢ Ay‟ ın bir programı var, onu izleyin siz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne olmuĢ, söyle?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Söylüyorum iĢte, söylüyorum. Rahmetli SavaĢ Ay‟ ın bir programı var, onu izleyin.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, bırak SavaĢ Ay‟ ın programını!
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Niye bırakayım? ĠĢte, “ Ne olmuĢ?” diyorsun, olanı gösterelim.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yatak odalarında para kasaları mı varmıĢ, yatak odalarında para sayma makinaları mı varmıĢ, ne olmuĢ?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Hastalar hastanelerde rehin kalıyorlardı, rehin!
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Kılıçdaroğlu oğluna “ Euroları erit.” mi demiĢ, ne demiĢ yani?
BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın, lütfen, böyle müzakere olmaz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ama bakın, böyle konuĢursa… Biz deminden beri -bu kadar yolsuzluğa rağmen- özenli bir dil
kullanıyoruz.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın BaĢkan, günlerdir biz bunları dinliyoruz.
BAġKAN – Efendim, lütfen sözlerinizi tamamlayın, buyurun, ilave süre veriyorum.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Bu kadar tahammülsüz…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Halk Bankası Genel Müdürü gibi ayakkabı kutularında milyon dolarları mı varmıĢ?
BAġKAN – ArkadaĢlar, böyle bir müzakere usulü yok.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Biz günledir dinliyoruz ama bunları, lütfen dinlesin bunlar bizi.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “ Bunlar” dediğin sensin… Ne dinliyorsun, her Ģeye cevap veriyorsun! Adam hakaret ediyor…
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ya, neresi hakaret, söyle o hakareti!
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) - Sizin CumhurbaĢkanıyla ilgili söylediklerinizin yanında az bile yani.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın, Sayın Meclis BaĢkanımız da hayretle seyrediyor sizi, lütfen.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Müsaade eder misiniz?
BAġKAN – ArkadaĢlar…
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Erdoğdu Bey, müsaade edin, bakın…
ġimdi, bu kadar…
BAġKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayın, buyurun.
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YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Yani, bakın, bizim konuĢmamıza tahammül edemiyorsunuz, cevap vermemize tahammül
edemiyorsunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ediyoruz, ediyoruz.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ya, belgeleriyle konuĢ, bilerek konuĢ!
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Siz sabahtan akĢama kadar CumhurbaĢkanına hakaret ediyorsunuz, siz sabahtan akĢama kadar
devletin baĢındaki insana hakaret ediyorsunuz ama bizim bunları savunmamıza bile izin vermiyorsunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Anayasa‟ ya uysun, söz yok. Anayasa‟ ya uysun, ettiği yemine sadık kalsın.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Müsaade edin.
Önce siz sadık kalın, önce sen de sadık kal.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ġu anda, kaymakamları toplamıĢ onlara nutuk çekiyor. CumhurbaĢkanı kaymakamları toplayıp onlara
nutuk atabilir mi? Hangi görevle, hangi yetkiyle yapıyor bunu? Muhtarları topla, kaymakamları topla, rektörleri topla… Ne bu böyle?
BaĢbakan mı, CumhurbaĢkanı mı? Anayasa gösteriyor her Ģeyi.
BAġKAN – Sayın Çam, tansiyonunuz çıkacak, lütfen oturun.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Yüzde 52‟ yle seçilmiĢ bir insana siz saygı duyacaksınız önce.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam, yüzde 52 oy aldı ama yetkileri belli, Ģartları belli. Yani, yüzde 52 oy aldı diye gelip
bizi öldürme hakkı yok mesela. “ Tarafsızım.” diye yemin ederek seçildi.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ya, susturun Ģunu, ne konuĢturuyorsunuz BaĢkanım bunları?
BAġKAN – Ne demek efendim, “ sustur” nasıl bir Ģey, nasıl susturayım?
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Susturup ne yapacaksınız?
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Ġlk defa bir konuĢmacı bizden konuĢuyor…
BAġKAN – Hayır, niye ilk defa olsun efendim, bir sürü konuĢan arkadaĢımız var. Olur mu öyle Ģey?
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bizim konuĢmamıza tahammül edemiyorlar.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sen de tahammül edemiyorsun, sen de susmuyorsun.
BAġKAN – Rica ediyorum, bana iĢimi öğretmeyin lütfen! Müsaade edin.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – YanlıĢ ya da doğru konuĢuyor. Söz alsın sonra cevap versin. Yani, yanlıĢ mı, doğru mu,
belgeli mi, belgesiz mi…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben konuĢurken sürekli müdahale ediyorsunuz da…
BAġKAN – ArkadaĢlar, yani muhalefetten sonra Ģimdi iktidarda mı benim ne yapacağımı, iĢimi bana öğretecek?
Kusura bakmayın, sürenizi yeniledim, lütfen tamamlayın.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
ġimdi, muhalefetin bu kadar baskıcı konuĢmaları, bu kadar eleĢtirel yaklaĢımları, bu kadar ağır hakaretli değerlendirmelerini
ben…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya, ben konuĢurken neler yapıyorsunuz!
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın Erdoğdu, müsaade eder misiniz?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Müsaade ediyoruz.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Bakın, siz konuĢurken ben hiç size laf atmadım.
BAġKAN – Sayın Beyazıt, siz duymayın lütfen, devam edin.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Ben size hiç laf atmadım, herkes tanıktır buna. Lütfen…
Burada Ģunun altını çizmek istiyorum: Sağlık politikası noktasında Türkiye‟ nin nereden nereye geldiğini bütün hastalar biliyor,
bütün hasta yakınları biliyor.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz hiç hasta olmadık zaten.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Biz böyle biliyoruz, biz öyle değerlendiriyoruz, siz de öyle.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yahu siz milletvekilisiniz…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Türkiye‟ yi hasta ettiniz, Türkiye‟ yi hasta ettiniz.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – 1 Kasımdaki sandık sonuçları da bunu biliyor ve bakın, 1 Kasımdaki sandık sonuçları da bunu
biliyor.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Sayın BaĢkan, o zaman muhalefet de konuĢtuğunda aynısı mı yapalım?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sen öyle mi yapıyorsun?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – ġimdi, ekonomiyle ilgili konuya gelince… Türkiye, nereden nereye geldi.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Nereden nereye geldi?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – 1 sente muhtaç olurken bugün biz…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yahu, ne zaman muhtaç oldu?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Aman Allah‟ ım.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – 1979‟da…
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Deniz Baykal‟ ın Maliye Bakanı olduğu zaman…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yahu, Adalet Partisi…
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YUSUF BEYAZIT (Tokat) - …Enerji Bakanı olduğu zaman 1 sente muhtaç olduğunu, elektrikleri kullanamadığı herkes biliyor.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yahu, böyle bir Ģey yok iĢte.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Böyle söyleyince diyorsunuz ki: “ SataĢma yapıyorsunuz.”
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bak, böyle bir Ģey yok iĢte.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Ben ne yapayım? Böyle söyleyince ben de bunu söylemek zorunda kalıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır ama böyle bir Ģey yok iĢte.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kaç yılında Bakan oldu?
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Yani, ne yapayım Ģimdi?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Böyle bir Ģey yok.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ya, olmadığını söz alır söylersiniz.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) - Size kayıtlardan Sayın Baykal‟ ın Enerji Bakanlığındaki Türkiye‟ nin realitesini mi açığa
çıkartayım?
Değerli vekillerim…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne zaman Enerji Bakanıydı, söyleyebilir misiniz, ne zaman Enerji Bakanıydı? Kaç yılında, kaç yılında,
söyle.
BAġKAN – Evet, Sayın Beyazıt teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, birleĢime 14.30‟ a kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 13.26
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İ Kİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.30
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 – 12‟ nci BirleĢimin Ġkinci Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ġlk söz Sayın Temizel, sizindi, buyurun lütfen.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Meclis BaĢkanım, değerli milletvekilleri; bugün CumhurbaĢkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, SayıĢtay, Kamu
Denetçiliği Kurumu gibi, aslında normal görüĢülemeyecek, farklı bir yöntemle görüĢülecek 4 tane kurumun bütçesiyle ilgili görüĢme
baĢlatıldı. ġunu kesin olarak belirtmek gerekiyor. Her ülkede, her devlette, bazı bütçeler ya da bazı kurumlar konuĢulurken yerindelik
denetimi ve yerindelik tartıĢmaları yapılmaz, yapılmaması gerekir. Burada söz konusu olan, Meclisin denetim hakkı gereği olarak bazı
denetimleri yapmaktır ama eğer bir ülkede hiçbir kurum ayrımı olmaksızın yerindelik denetimi ve tartıĢmaları yapılmaya baĢlanıyor ise
orada herkesin oturup düĢünmesi gerekiyor, bunun olmaması gerekiyor, yapılmaması gerekiyor. Sadece yapıldıktan sonra buralarda
eleĢtirilmemesi değil, baĢlangıçtan itibaren de yapılmaması gerekiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına yasa yapıcı. CumhurbaĢkanı, devletin baĢı. SayıĢtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetim yapıyor, denetim görevini üstlenmiĢ. Kamu Denetçiliği Kurumu veya Kamu Denetçiliği, o da Meclis adına yasalarla
çözemediğiniz sorunları çözüyor. Aslında istenildiği kadar karmaĢık olarak tanımlanmıĢ olsun, Ombudsmanlık Kurumunun temel
tanımı budur. Yasaların ve yasalara bağlı olaraktan çözülemeyen olayları çözer ombudsmanlar. Belki çoğunuzun bilmediği bir
özelliğim, Türkiye‟ de ombudsmanlık konusunda ilk kitap yazmıĢ insanım. UğraĢtım, gezmediğim ombudsman kalmadı, Fransızların
“ Mediateur de la Republique” ünü ziyaret ettiğimde dedim ki: Bütün dünya “ DanıĢtaylar temel ombudsmanlardır, onun yerine
ombudsmanlığı hele Fransa‟ da kurmanın ne manası var?” denildiğinde onlar dediler ki çok net bir ifadeyle: “ Sizin yasal ama hukuka
aykırı diye bir deyim duymuĢluğunuz yok mu?” dediler. “ Yasal ama hukuka aykırı.” Hakkaniyet buradan çıkan bir kavram, dolayısıyla
hakkaniyet adına yasalara uygun olmasına karĢın kiĢilere uygulandığında hakkaniyetli olmayan uygulamaların değiĢtirilmesi için de bir
kurul kurmuĢuz. Bu 4 kurumu aldık, Ģimdi bunların bütçelerini inceliyoruz.
ġimdi, değerli arkadaĢlar, bu bütçelerin hiçbir tanesinin diğer kamu bütçeleri gibi incelenmesi açısından bir farklılıkları yoktur
ama yerindelik konusuna gelince burada biraz durmak gerekir gibi. Öyle olduğu zaman da bu kurumların her birisinin doğal olaraktan
bunu tamamen denetlenmeye dönük, hesaba dönük, bütçeye dönük iĢlemlerinin hesabını verecek insanlarla örneğin “ ġu ödeneği hangi
amaçla, niye kullanıyorsunuz?” diye sorulması Ģeklinde gitmesi gereken bir olaydır bunlar. Biz saygınlık ve saygınlık adına bu kadar
büyük çabalar verirken bunları yıpratmamamız gerekiyor, bunları kolay bir Ģekilde ezmememiz gerekiyor idi, bunlar bizim öneml i
kurumlarımız. Yeniden Anayasa‟ daki tanımlarına kavuĢturmak; hepsinin görevlerini Anayasa‟ da belirtildiği gibi, herkes tarafından
kabul gördüğü gibi yerine getirmesini sağlamak bizim temel görevimizdir; bunu yapmak zorundayız, bunun baĢka çaresi yok. Bunlarla
ilgili olarak 4 tane dosya hazırladım, sonra da gözümü Ģu saate diktim, beĢ dakikam gitti zaten. Bunlarla ilgili olarak oturup bir Ģeyler
söylemeniz gerekiyor, söyleyemiyorsunuz, belki de yaĢamımda ilk defa olarak bu Plan Bütçe Komisyonunda tutarlı bir konuĢma
yapmayıp, atlaya atlaya, böyle soru-cevaplı Ģeyler yapmaya çalıĢacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasa yapıcı, dolayısıyla da hatta Ġç Tüzük değiĢiklikleriyle beraber fiilî Ġç Tüzük‟ leri değiĢtirerek
her türlü iĢlerine ve iĢlemlerine yasal kılıf hazırlayabilmek yetkisine sahip bu organ. Denetleniyor mu? Bunları yapmıĢ olmaları
denetlenmesini engellemiyor, Ġç Tüzük‟ ümüzde duruyor, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını Ġnceleme Komisyonu”
kaldırmadık. Buna karĢılık Meclisin hesaplarını nasıl denetliyorsunuz? Ġç denetimini Genel Sekreterliğine bağlı 3 denetçi, dıĢ
denetimini de SayıĢtaydan 3 denetçi. SayıĢtayı nasıl denetliyorsunuz? SayıĢtay Kanunun‟ nun 71‟ inci maddesine göre Meclisin
belirlediği 3 denetçi, değil mi? Değerli arkadaĢlar, bu, bizim anladığımız anlamda “ Denetlendi, dolayısıyla Ģu andan itibaren ibra
edilmeye hazır, bütün bilgilerin hepsi değerlendi.” diyebileceğimiz bir denetleme Ģekli midir? Türkiye Büyük Millet Meclisini
denetleyebilecek bir tek kurum vardır, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisi, o kadar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisi
denetlemek zorundadır bunu. Dolayısıyla milletvekillerinden oluĢturulan milletvekillerinin oluĢturduğu Meclis Hesaplarını Ġnceleme
Komisyonunun kesinlikle bu incelemeyi yapması gerek. Bunu baĢka birileri aracılığıyla yaptırıp onların raporlarını mı kullanır, yoksa o
raporları beraberce mi değerlendirir, ne yapar, o kendi bileceği bir iĢtir. Meclisi sadece Meclis denetler. Birileri bir Ģeyl er yaptı diye,
burada oturup da hesapları okumakla Meclisi denetlemiĢ olmazsınız. Az buz iĢ yapmıyorsunuz, milyarlarca liraya binalar yapıyorsunuz,
yüz binlerce lira vererek onarttığınız binaları birkaç gün sonra yıkıyorsunuz, yıkılıyor. Tabur‟ da o kadar düzenleme yapıldı, dünyanın
parası harcandı, ondan sonra gümbür gümbür yıkıldı onların hepsi. Yazıktır, günahtır, yapamazsınız bunu. Ha, yapılıyorsa da bunu
Meclisten birtakım insanların çıkıp denetlemesi gerekir. YarıĢmalarla yaptırdığımız, övündüğümüz bir Türkiye Büyük Millet
Meclisimiz var, yan tarafına da yaptırdığımız bir Halkla ĠliĢkiler Binası var.
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Sayın BaĢkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisin temel iĢlevlerinin görüldüğü yerdir. Bu komisyonların her birisinin bu
binanın kokusundan bile etkilenmesi farklıdır. Dolayısıyla, buradaki bütün odaların hepsini -eski komisyon binaları- hizmet için veya
teknik elemanlar için ayırıp da arkasından götürüp oradaki binalarda, oralarda -birazcık süslü- eskiyene kadar idare ediyor diye
komisyon toplantıları yaptırmak doğru değildir. Orada bomboĢ yerler var. Ne kadar destek hizmetleri elemanınız varsa götürün koyun
arka taraftaki eski Halkla ĠliĢkiler Binası‟ na, yapıyorsanız yapın. Orada milletvekilleri, halkla iliĢkileriyle ilgili her Ģeylerini yönetsinler
ama Meclise girildiği andan itibaren milletvekilleri olsun burada. O kadar odamız vardı, o kadar toplantı odamız vardı, ne için
kullanılıyor Ģu anda bunlar? Büyük bir hızla onarımları falan da yapılmadığı için yavaĢ yavaĢ çürümeye terk edilerekten uzmanlar,
memurlar veya teknisyenler tarafından kullanılmaya baĢlandı. Meclisi bu Ģekilde kullanamazsınız. O nedenle Meclisin denetiminin
kesin olarak Meclis tarafından yapılması lazım.
Geldiğimizde ilk ĢaĢırdığımız konulardan bir tanesi de eski Meclis baĢkanlarıyla ilgili düzenlemeydi. YanlıĢ anlaĢılmasın, bu
Mecliste baĢkanlık yapmıĢ herkese saygımız sonsuzdur, sonuna kadar da saygımızı koruruz. Ancak, değerli arkadaĢlar, siz ne ile, hangi
sıfatla Meclis baĢkanlarına bir tabii senatörlük gibi ya da senatörlük gibi ömür billah Mecliste 6 kadrosuyla, odasıyla, Ģunuyla, bunuyla
oturma ve çalıĢma hakkı veriyorsunuz. Niye veriyorsunuz daha doğrusu? Türkiye Büyük Millet Meclisi statik bir kurum değil ki,
sürekli yenileniyor. Yeni Meclis baĢkanları da geliyor, onların siyaset açısından önlerinde herhangi bir tıkanıklık da yok. Peki, neye
göre yaptık? Bir sürü soru hızla aklına geliyor insanın. ġimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası içerisinde yaĢam boyu eski Meclis
baĢkanlarına bölümler ayrılması, orada çalıĢtırılması veya orada tutulması doğru bir olay mıdır ve neye göre yaptık? Ön tekerlek nereye
giderse arka teker de oraya gidermiĢ. Yani, yapabileceğimiz… Sırtımızda taĢıyalım, kabul ama bunları kesin olarak değerlendirmek
zorundayız. Bunu neye göre yaptık, onu da bilmiyoruz. Meclisin denetimini, Meclisin bu içerisinde olanların hepsini çok ciddi olarak
değerlendirmek, gerekenleri yapmak, büyük bir hızla, sessiz sedasız bir Ģekilde kendi olgusunun içerisine döndürmek zorundayız.
Bunun baĢka çaresi yok.
CumhurbaĢkanlığıyla ilgili… Ben o alanda duracağım ama Ģunu kesin olarak sormadan da edemeyeceğim.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Buyurun Sayın Temizel, ilave süre veriyorum.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Biliyorsunuz, CumhurbaĢkanlığında personelle ilgili uygulamalar yasaları gereği olarak
CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle yürütülür, bu konuda herhangi bir sınır yoktur önlerinde. Ġstediği kadar personel, istediği kadar
maaĢla CumhurbaĢkanlığı kararnameleriyle istihdam edilir; bu, personele özgü bir olaydır ama bu, hiçbir zaman kalkıp da bunun
sınırsız olarak kullanılacağı ve bu konuda en azından Meclisin bilgi sahibi olmayacağı anlamına gelmez, bu olur.
ġimdi, CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle yapılacak ikinci bir masraf türü de örtülü ödenekle geldi. Örtülü ödenekten yapılacak
harcamalar CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle yapılacak. Değerli arkadaĢlar, Ģundan toplum yavaĢ yavaĢ endiĢe duyuyorsa bunu
mutlaka ve mutlaka bitirmek zorundayız, sonlandırmak zorundayız. Acaba bunların dıĢında da CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle bizler
harcamalar yapmaya baĢladık mı, baĢlamadık mı? ĠĢte, bizim denetim alanımız budur. CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle ne yapıyoruz,
neler yapmıyoruz? Yerindelik denetimi bu konularda yapılacak en son denetimdir ama bu konularda soru iĢaretinin olmaması
gerekiyor, soru iĢaretinin uyandırılmaması gerekiyor. Soru iĢareti uyandırmaya baĢladığınız zaman bunu kesin olarak
durduramıyorsunuz, bitiremiyorsunuz.
Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, SayıĢtayla ilgili olarak, bu kurumun, sadece SayıĢtayın değil, Türkiye‟ deki denetimin, hiyerarĢik
denetimin, mali denetimin, SayıĢtay denetiminin, yavaĢ yavaĢ farklı tanımlara doğru getirildiğini görmeye baĢladık. Eğer toplumu
denetim konusunda gerçek anlamıyla tatmin edemiyorsanız kurduğunuz sözlerin, kurduğunuz sistemlerin, söylediğiniz parlak sözlerin
hiçbir anlamı yoktur, kalmaz, bunların hiçbir değeri yoktur çünkü inandırıcılığı da yoktur. O nedenle sistemle ilgili olarak yeni baĢtan
bağımsızlık unsurunu sağlayaraktan bu olayı götürmek zorundayız. SayıĢtay Meclis adına denetim yapar ama SayıĢtay bağımsızdır,
bağımsız olmak zorundadır, bağımsız kurumdur, aynen Kamu Denetçiliği Kurumunun olması gerektiği gibi. Ama ne zaman gelip de
Kamu Denetçiliği Kurumu ile SayıĢtay bu bütçeden ödenek almak için bu Meclisin içerisine girip oturursa iĢte orada bağımsızlık denen
bir olay kalmaz. Bağımsızlık mali bağımsızlığı da içerir. Mali bağımsızlığı olmayan kurumlar kesinlikle bağımsız değildirler. Kamu
Denetçiliği Kurumu dünyadaki bütün uygulamalarda ilk bağımsızlık örneği olarak verilir. “ ġu kadar liraya ihtiyacım var.” deni ldiği
andan itibaren ayrıntısına bakılmadan verirsiniz onu. Eğer kamu denetçisi yaptığınız bir insanın o harcamalarından kuĢku duyuyorsanız
zaten bitti o kurum, silin gitsin, kaldırın. SayıĢtay da aynı durumdadır. SayıĢtay, bağımsız olması gereken kurumlar, gelip buralarda
ödenek peĢinde ya da harcamalarıyla ilgili olarak birileriyle görüĢmek, konuĢmak zorunda kalmamalıdırlar, neye ihtiyacı varsa bu
kurum onlara onları vermelidir. O nedenle, bu kurumların bütçelerini hiçbir zaman kalkıp da bir Tarım Bakanlığı bütçesi gibi
görüĢemezsiniz. Tarım Bakanlığını küçümsediğimden değil, yanlıĢ anlamayın, onların denetim yöntemi ayrıdır. Bu kurumlar,
Türkiye'nin el üstünde tutması gereken kurumlardır, doğru kurulması gereken kurumlardır ve üstelik de çok net bir Ģekilde iĢlevlerini
görmemiz gereken kurumlardır. Kamu denetçiliği konusunda yüzlerce sayfa kitap yazmıĢ birisi olarak on dakika içerisinde değil, yüz
dakika içerisinde de anlatamam ama bunun bu Mecliste çok daha ayrıntılı olarak tartıĢılması gerekir. Kurduğumuz sistemlerin
aĢamadığı Ģeyleri bir Ģeylerle aĢmak zorundasınız. Yani, düdüklü tencerenin üzerine mutlaka bir düdük koyacaksınız, aksi takdirde
tencere patlıyor. Bu tür kurumları kurarken de kesinlikle, hemen ertesi gün “ Ha, ben sana bunun yetkisini verdim, hadi gel bakayım
buraya.” diye hesap sorma olgusu üzerine kurulmaz onlar. Eli rahat olacak, serbest olacak, güvencesi olacak; hem görevi nedeniyle
güvencesi olacak hem yaptığı iĢ nedeniyle güvencesi olacak. O nedenle, bu kurumları bu Ģekilde değerlendirilmesi gereken kurumlar
olarak görmek istiyorum.
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Sürekli eleĢtiriyoruz Sayın BaĢkan, diyoruz ki: “ Ya, üniversite mezunları çöpçülük yapıyor.”
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Temizel, lütfen toparlar mısınız.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Meclisimizde de üniversite mezunları gerçekten hizmetli olarak çalıĢıyor mu? ġimdi,
dolayısıyla ön teker, arka teker mevzusu burada da çıkıyor ortaya. Meclisimizde üniversite mezunu olup da hâlâ çalıĢan insanlar varsa
bunu gerçekten düĢünmek zorundayız hep beraber.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Var, var.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Onun ötesinde değerlendirmemiz gereken bir kurum. Devletin asli görevleri kamu görevlileri
eliyle yürütülür. Meclisten daha asıl, Meclisten daha asli bir görev tanımı yoktur. Meclisin bütün iĢlevlerinin kesinlikle güvenilir, takip
edilmiĢ, geçmiĢi bilinen, geleceği bilinen ve izlenilen kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerekir. ġimdi, yani nasıl
karĢılaĢtığımız, ne yaptığımız... Siz çok iyi hatırlarsınız Sayın BaĢkan yani burada elbette ki size herhangi bir saygısızlıkta falan
bulunmuyorlardır ama buradaki insanların hepsi sanki bir eğitimden geçmiĢ gibi buralarda dururlardı. ġimdi öyle bir olguyla karĢı
karĢıya kalmıyorsunuz. Bu Meclisin, gerçekten, onuruna, geçmiĢine ve geleceğine dönük olarak planlamaları, stratejileri burada
rahatlıkla konuĢabiliriz, her Ģeyinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. ÇalıĢma alanlarının hepsinin ayrı ayrı değerlemesini planlayabilirsiniz.
Çok önemli bir olaydır.
Son cümlemi söyleyip bitiriyorum Sayın BaĢkan.
SayıĢtay raporlarıyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan çalıĢmanın veya yapılamayan çalıĢmanın o konuda
verilmiĢ emeklerin zayi edildiği anlamına geldiğini düĢünüyorum. Bu, olmaz; bu, kesin olarak olmaz. SayıĢtayda olduğu gibi, bu
raporlarla ilgili olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun ya da kuracağı bir alt komisyonun bu raporları yazan, bu raporları
değerlendiren insanlarla beraber bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Bu raporları ayrıca milletvekilleri değerlendirmeden orayla ilgili
herhangi bir öneride bulunamazsınız. Bu, “ Buna daha önceden Ģu ödenek verilmiĢ, bunu kullanmamıĢ veya almıĢ bunu zayi etmiĢ.” ,
bütün bunların hepsini, bu ödenekleri verirken -ödeneği vereceksiniz ama ödeneği verirken- bunun da hesabını sormak zorunda
kalacaksınız.
ġimdi, bu kadar değerli 4 tane kurum hakkında, makineli tüfek gibi, böyle birinden birine atlamanın ne kadar saçma sapan
olacağını daha önceden söylemiĢtim. KonuĢmam saçma sapan oldu ama altını çizerek bir daha söylemek istiyorum: Kesinlikle bu tür
kurumların buralarda tartıĢılması, bütçelerinin konuĢulması sırasında özellikle ve özellikle bunların yetkinliğiyle ilgili, yeterliliğiyle
ilgili tartıĢmalara neden olmayacak uygulamalarla karĢılaĢmayı tercih ederiz. SayıĢtayı da oturup, biz bütün bu raporların hepsini
beraberce tartıĢırız. Kaç gün ayırıyorsanız ayırın çünkü sizin adınıza yapılıyor bu denetim, bizim adımıza yapılıyor. Oturur kapanırız,
yaparız bunu, hatta Plan ve Bütçe Komisyonu Ģu saatte mi bitiyor, ondan sonra oturur yine yaparız. Bunları yapıp da beraber
getirdiğimiz anda SayıĢtayla ilgili olarak burada tartıĢma kalmaz. SayıĢtayın denetimini Meclisten görevlendirilen 3 memur yapmadığı
zaman burada tartıĢma kalmaz. Meclisin denetimini kendi memurlarıyla yapmadığı zaman bu tartıĢmalar biter. Bunlarla ilgili olarak bir
fırsat yaratılırsa çok ayrıntısıyla, saatlerce oturur beraberce değerlendirebiliriz ama burada yapabileceğim sadece bu kadar.
TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Çam, buyurun lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, Sayın Meclis BaĢkanımız, CumhurbaĢkanlığının, SayıĢtayın ve Kamu Denetçiliğinin çok
değerli temsilcileri, değerli kamu çalıĢları, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada CumhurbaĢkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, SayıĢtay ve Kamu Denetçiliğinin bütçelerini görüĢüyoruz.
Tabii ki çok değerli konuĢmacılar, Sayın Meclis BaĢkanı yaklaĢık otuz beĢ dakika, diğer konuĢmacılar on üç, on iki, on dakika olmak
üzere toplam bir saatin üzerinde sunum yaptılar. ġimdi bize bu dört bütçeyle ilgili “ On dakikada derdinizi anlatın.” deniyor yani iki
ayağımızı bir pabuca sokmaktan baĢka bir Ģey değil.
KuĢkusuz bunların hepsi çok önemli, bizden önceki konuĢmacılar da bunları nokta olarak değerlendirdiler ama özellikle
CumhurbaĢkanı, Meclis BaĢkanıyla ilgili birkaç düĢüncemi de paylaĢmak istiyorum.
Sayın CumhurbaĢkanı Erdoğan Ağustos 2014‟ te seçilmesinden itibaren ülkede farklı ve tehlikeli bir süreç baĢlamıĢ oldu bana
göre. Anayasa ve yasaları askıya almaya hevesli bir yönetim tarzıyla karĢı karĢıyayız ne yazık ki. Nitekim bir konuĢmasında
CumhurbaĢkanı Erdoğan “ Kabul etseniz de etmeseniz de Türkiye‟ de yönetim Ģekli fiilen değiĢmiĢtir.” ifadelerini kullanmıĢtır
arkadaĢlar. ġimdi, ben halk tarafından seçildim, dolayısıyla artık benim için Anayasa‟ nın öngördüğü statü geçerli değildir, bunu
söylemiĢtir CumhurbaĢkanı; Anayasa‟ nın ilgili maddelerini yok sayarak, ihlal ederek “ Benim için geçerli değildir.” demiĢtir. Partili
baĢkanlık modelini uygulamaya çalıĢmaktadır ancak tek değiĢiklik 102‟ nci maddedeki seçim tarzıdır, onun dıĢında kalan bütün
maddeler; 101, 103, 104, 105 aynıdır ve Anayasa‟ nın üstünlüğü maddesi CumhurbaĢkanlığını bağlamaktadır. Dolayısıyla da tüm fiil ve
iĢlemlerinden dolayı mutlaka hesap vermek durumundadır. Bunlarla ilgili birkaç paragrafı açmak istiyorum.
Mesela, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014 tarihinde seçimle CumhurbaĢkanı oldu ancak BaĢbakanlıktan,
Milletvekilliğinden ve AKP Genel BaĢkanlığından 27 Ağustosa kadar istifa etmedi; Erdoğan, AKP kongresine hem CumhurbaĢkanı
hem BaĢbakan hem de AKP Genel BaĢkanı olarak iĢtirak etti arkadaĢlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde seçilmiĢ bir cumhurbaĢkanının parti
genel baĢkanlığını terk etmeyerek partisinin kongresine katıldığı görülmemiĢtir arkadaĢlar. Sayın CumhurbaĢkanı böylelikle
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tarafsızlığını yitirmiĢtir. Alanlara inip “ açılıĢ” adı altında, “ temel atma törenleri” adı altında, 7 Haziran seçimlerinden önce 40‟ a yakın
yerde açılıĢ ve temel atma törenlerini bahane ederek miting yapmıĢtır ve “ Anayasa‟ yı değiĢti recek misiniz, baĢkanlık sistemini
getirecek misiniz?” diye resmen ve aleni bir Ģekilde, istifa ettiği, ayrıldığı partisine oy istemiĢtir arkadaĢlar. Bu da hem 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa‟ nın 49 ve devamındaki seçim propagandası maddelerini açıkça
ihlal etmiĢtir arkadaĢlar. Bu konuyla ilgili AGĠT‟ in bir raporu var, seçimlerle ilgili hazırlamıĢ olduğu raporda aynen Ģunu söylüyor:
“ CumhurbaĢkanının, Anayasa uyarınca parti tutmaması ve görevlerini tarafsız Ģekilde yerine getirme zorunluluğuna rağmen seçim
kampanyasında aktif rol oynadığı ifade edildi. Gözlemciler, CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ ın olağanüstü sayıda kamu etkinliğine katılarak
Hükûmetin çalıĢmalarını övdüğü, iktidar partisi lehine kampanya yaptığı ve programlarını muhalefet temsilcilerini eleĢtirmek için
kullandığı tespitinde bulunuyor.” AGĠT‟ in raporudur bu arkadaĢlar. ġimdi, bir ülkede bir CumhurbaĢkanı aleni ve açıktan bir siyasi
partinin seçim kampanyasını yürütür mü? Türkiye‟ de yürütülüyor ama savcılar, hâkimler, Yüksek Seçim Kurulu kalkıp da bununla
ilgili herhangi bir iĢlem yapmıyor. Geçtiğimiz Ģubat ayında Mecliste görüĢülen iç güvenlik yasa tasarısında “ Yasa ya çıkacak, ya
çıkacak, muhalefet boĢuna uğraĢıyor.” diyerek Meclis iradesini baskı altına almaya çalıĢtı, muhalefet partilerine karĢı siyasi kampanya
sürdürdü. Merkez Bankası gibi özerk bir kuruma karĢı açıklamalar yaptı. Açıklamaları piyasada spekülasyonlara yol açtı. Kurların ve
faizlerin oynamasını sağladı. Erdoğan, özerk bir statüye sahip Merkez Bankasına açık ve aleni bir Ģekilde müdahale ediyor arkadaĢlar.
Yargıya müdahale ediyor. 17-25 Aralık yolsuzluk davasından sonra, bu davayı soruĢturan ne kadar polis varsa, 5 bine yakın polisi ve bu
soruĢturmayı yapan savcıları, hâkimleri görevlerinden aldı arkadaĢlar. MĠT tırlarını yazdı diye Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül‟ e
“ Bunun hesabını vereceksiniz.” dedi ve ertesi günü Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı arkadaĢlar. Bir CumhurbaĢkanı bu kadar iç
siyasete girip bu kadar müdahale edebilir mi arkadaĢlar? Olağanüstü hâllerde, sıkıyönetimlerde BaĢkanlık edebildiği Bakanlar Kuruluna
BaĢkanlık etti, üstelik rutin toplanma yerinde değil, saraya BaĢbakanı ve Bakanlar Kurulunu getirerek BaĢbakanın görev ve
sorumlulukları ile otoritesini sarstı. Laiklik ilkesini çiğnedi. CumhurbaĢkanı olduktan sonra baĢkanlık sistemi için, Anayasa değiĢikliği
yapabilmek için miting alanlarında elinde Kur‟ an sallayarak konuĢtu. Anayasa‟ daki laiklik ilkesini açık ve net bir Ģekilde ihlal etti
arkadaĢlar. Bir CumhurbaĢkanı miting alanına çıkıp, eline Kur‟ an alıp göstererek bir konuĢma yapabilir mi arkadaĢlar? Ama mevcut
CumhurbaĢkanı yaptı ve biz onun Ģimdi bütçesini... Ve ona kaynak aktaracağız, ödenek aktaracağız arkadaĢlar. Dünyanın hiçbir
ülkesinde bir cumhurbaĢkanı kutsal kitabı alıp da seçim meydanlarında sallamaz arkadaĢlar, göstermez. Yine, Suriye‟ de savaĢa destek
vermek amaçlı askerî mühimmat gönderip baĢka ülkelerin iç iĢlerine karıĢtı. Adana‟ da içinde askerî mühimmat bulunan MĠT tırlarını
yakalayan 4 askerî savcı ve albay tutuklandı arkadaĢlar. Neye göre? CumhurbaĢkanının yönlendirmesi ve onun talimatları
doğrultusunda. Yine, “ Cemaatle, paralelle mücadele edeceğiz.” diye... Evet, edilsin, paralelle, cemaatle mücadele edilsin. Düne kadar iç
içeydiniz, kucak kucağaydınız. “ Ne istediniz de vermedik?” dedikleriniz sonra paralelci oldular, sonra cemaatçi oldular arkadaĢlar.
Tamam, yapın ama bunları yaparken suçsuz, günahsız insanları yıllarca cezaevlerinde süründürmeye hiç kimsenin hakkı yok
arkadaĢlar.
ġunu söylemek lazım: Evet, Türkiye‟ de yeni mekânlara ihtiyaç vardır, kamunun yeni binalara ihtiyacı vardır. Bunlar hem
sıfırdan yapılarak olabilir hem de kiralanarak yapılabilir. Yapılıyor zaten, kamuya ait birçok bina kiralanıyor. CumhurbaĢkanı için farz
edelim ki yeni bir binaya ihtiyaç var, farz edin ki var. Peki arkadaĢlar, sayın milletvekilleri, sayın konuklar, değerli gazeteciler;
mademki yeni bir binaya ihtiyaç var, imarsız bir yere veya sit alanının olduğu yere veyahut da Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk‟ ün vasiyetinin olduğu yere gidip, koca orman arazisini yok edip de oraya bir kaçak saray yapmak doğru
mudur arkadaĢlar? Bir ülkenin BaĢbakanı böyle mi yapmalı? Ankara‟ nın her tarafında o kadar arazi, o kadar alan varken, gidip imara
uygun bina yapmak mümkünken, gidip Atatürk Orman Çiftliğine bir kaçak saray yapmanın kime ne faydası var arkadaĢlar? Ve nihai
olarak 1/10.000‟ lik plan idare mahkemesi tarafından iptal edildi arkadaĢlar, açık ve net. ġu anda kaçak saray resmen ruhsatsızdır ve
kaçaktır arkadaĢlar. 1/10.000 planı bölge idare mahkemesi tarafından iptal edilmiĢtir arkadaĢlar. Bu kadar görkemli, bu kadar ihtiĢamlı,
bu kadar israfın olduğu, bu kadar kibrin olduğu bir yer ne yazık ki kaçak durumuna düĢmüĢtür ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin
CumhurbaĢkanı kaçak bir binada ikâmet etmektedir arkadaĢlar. Bu bize yakıĢmıyor. Ama sadece bunlar yeterli değil, Sayın
CumhurbaĢkanı kaçak binada... Ġzmir‟ in Urla ilçesi Zeytineli köyünde... Bakın arkadaĢlar, Türkiye haritasını göz önüne getirin;
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz... Bu ülkeyi yöneten CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, milletvekili, bürokratlar, herkesin bir yazlık
edinme hakkı vardır, mülkiyet hakkı vardır. Sayın BaĢbakanın da -dönemin BaĢbakanının- bugünün CumhurbaĢkanının Türkiye‟ nin
herhangi bir yerinde, bir deniz kıyısında imara uygun bir yazlık edinmesinden daha doğal ne olabilir ama Ġzmir‟ in Urla ilçesinin
Zeytineli‟ nde, sit alanı olduğu yerde, geliyor, kaçak villa yapılıyor arkadaĢlar ve mahkeme durdurma kararı veriyor arkadaĢlar. ġimdi,
bir ülkenin BaĢbakanına, CumhurbaĢkanına -saray kaçak, yazlık villa kaçak- bunlar yakıĢan tutum ve davranıĢ biçimleri değildir
arkadaĢlar. Bir ülkenin CumhurbaĢkanı ve BaĢbakanı bu tip Ģeylere tenezzül etmemeli ve bu tip yasa dıĢı uygulamaları kabul
etmemelidir. Olabilir mi ki CumhurbaĢkanı, kaçak sarayla ilgili mahkeme karar verdiğinde söylediği cümle Ģu: “ Kimin gücü yetiyorsa
gelsin yıksın.” VatandaĢ evlenen kızına, oğluna bir göz oda yapıyor, ertesi gün mühürleniyor, yıkılıyor ama Sayın CumhurbaĢkanı
yapmıĢ olduğu Ģey için diyor ki: “ Kimin gücü yetiyorsa gelsin yıksın.” Böyle bir tarzı, böyle bir ifade biçimini, böyle bir konuĢmayı
kabul etmek mümkün müdür arkadaĢlar? Dolayısıyla, Sayın CumhurbaĢkanının öncelikle yasalara ve kanunlara en fazla uyması
gereken, en fazla dikkat etmesi gereken bir kimse olduğunun altını çizmek gerekir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti)
BAġKAN – Sayın Çam, on dakika süreniz doldu, sözlerinizi tamamlamanız için iki dakika ilave süre veriyorum.
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Buyurun efendim.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Olmaz, bir on dakika daha.
ġimdi, bakın, Ahmet Necdet Sezer, 16 Mayıs 2000 tarihinde baĢlayıp 28 Ağustos 2007 tarihinde sona eren sekiz yıllık görev
süresi içerisinde 197 milyon lira harcamıĢ arkadaĢlar. Ondan sonra gelen Sayın Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007‟de baĢlayıp 28 Ağustos
2014 tarihinde bitiyor, yedi yıllık görev süresi içerisinde 745 milyon lira harcıyor arkadaĢlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan‟ ın 2 milyar
948 milyon lira. Örtülü ödenek dâhil olmak üzere harcadığı para bu arkadaĢlar. Ġnsan elini vicdanına koyar, bu kadar büyük israf, bu
kadar büyük harcama, bu kadar büyük giderler, bu kadar Ģeyi nasıl kabul edebiliriz arkadaĢlar? Bu yetim hakkı değil midir, kul hakkı
değil midir, kamu çalıĢanlarının hakkı değil midir, iĢçilerin, emekçilerin, köylünün, esnafın hakkı değil midir arkadaĢlar? Bunu kabul
etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, Sayın CumhurbaĢkanının bu harcamalarına Ģiddetle karĢıyız ve kendisinin de bütün bu
harcamalarda daha dikkatli olması gerektiğini düĢünüyoruz.
Sayın BaĢkan -Meclis BaĢkanlığıyla ilgili- önce, kaliteli bir yasama istiyoruz. Benden önceki arkadaĢlar da söyledi, Meclis
çalıĢmaya baĢladığından beri hiçbir komisyon çalıĢmadı, her Ģeyiyle bu Komisyon çalıĢıyor. Dolayısıyla, kaliteli bir yasama istiyoruz.
Özellikle, diğer komisyonların çalıĢtırılması, torba kanunlarından vazgeçilmesi… Sayın Bülent Arınç giderken söyledi, “ Bakanl ar
Kurulundan alınan karar gereği de budur. Artık torba kanunlar gelmeyecek.” dedi. Ama, ne yazık ki sürekli gelen torba kanunlardır.
Sizin de bu konudaki hassasiyetlerinizi göstermenizi istiyorum.
Sayın BaĢkan, dediniz ki: “ Burada 5 bine yakın insan çalıĢıyor.” Buradaki çalıĢan insanlar da insan. ġimdi, burada çalıĢanlar
örgütlenmek istediler, sendika hakkına kavuĢmak istediler. Anayasa‟ nın 51‟ inci maddesi: “ ÇalıĢanlar kendi özgür iradeleriyle
istedikleri sendikaya girip üye olabilirler.” der. Uzun bir süre bastırıldı, uzun bir süre engellendi, nihai olarak Anayasa M ahkemesine
gittiler ve Anayasa Mahkemesi onların burada…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Toparlıyorum.
BAġKAN – Sayın Çam, son olarak tekrar süre veriyorum, lütfen…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – …sendikalı olacaklarıyla ilgili kararını verdi. Ama, Ģimdi Mecliste kimi idare amirlerinin, kimi
yöneticilerin burada çalıĢanlara baskı yaparak, bazı sendikaları iĢaret ederek “ Ġlle buraya gidip üye olacaksın.” diye birtakım baskılar
uyguladıklarını görüyoruz ve buna Ģahidiz, bir sendikacı olarak buna tanığım ben. Bırakın, koyun sandığı, 4 bin kiĢi gelsin hangi
sendikayı istiyorsa kendi özgür iradeleriyle, referandumla kendi sendikalarını seçsinler; hiçbir baĢkan, baĢkan yardımcısı, idare amiri,
milletvekili, kimse baskı yapmasın, kendi sendikalarını özgürce seçebilsinler.
Sayın BaĢkan, burada 4/C‟ liler var, 4/B‟ liler var. Geçen Meclis BaĢkanlığı dönemlerinde de konuĢtuk, özellikle 4/C‟ lilerle ilgili
ciddi sıkıntılar var. Bunların kadroya alınacaklarıyla ilgili geçmiĢ Meclis baĢkanları söz verdiler, burada söz verdiler. Ama, hâlâ
4/C‟ lilerle ilgili problemler ve sorunlar var.
Yine, burada bizlere hizmet eden ocakçı, çaycı, garson, aĢçı, lokanta, Ģoför ve diğer kadrolarda bulunan birçok arkadaĢımız var.
Aynı iĢi yapan insanlar 3.500 lira alırken diğeri 2.100 lira alıyor, 2.200 lira alıyor; aynı iĢi yapıyorlar, buradalar. Burada kavas olarak
görev yapıyor, çaycı olarak yapıyor, hizmetli olarak görev yapıyor. Dolayısıyla, aralarında çok büyük uçurum var. Bu uçurumların
mutlaka düzeltilmesi ve bu arkadaĢların özlük haklarının alınması, verilmesi ve kıdem tazminatlarının düzenlenmesi, kıdem tazminatı
almayanların kıdem tazminatı alacak Ģekilde dönüĢtürülmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa yapıcı bir yer, burada kıdem
tazminatsız insan çalıĢtırıyor ve bunların haklarını vermiyor; bunların mutlaka düzeltilmesi lazım.
Yine, burada görev yapan, sizin de korumalarınız olan arkadaĢlar var, polis arkadaĢlar var burada. Bunların ek ücretleri vardı
arkadaĢlar, ek ücretleri kesildi Sayın BaĢkan, iaĢeleri kesildi, yemek paraları kesildi ve buradaki kalıĢ süreleri on yıl yapılmasına
rağmen…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, lütfen sözlerinizi bağlayın, lütfen efendim.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bitiriyorum, son cümlelerim.
Bunların on yıla kadar burada görev yapmaları mümkünken Ģimdi kesildi, geçen Meclis baĢkanı tarafından kaldırıldı, Ģimdi
hepsi birtakım yerlere tayin ediliyor. E, bunların da burada kurulmuĢ düzenleri var, okula giden çocukları var, aileleri var; bunların yeni
baĢtan gözden geçirilmesi gerekir diye düĢünüyorum.
Benden önce bir arkadaĢımız söyledi. Özellikle Meclis TV‟ nin TRT‟ yle anlaĢarak, Sayın BaĢkan, yediye kadar… Ya, biz
muhalefet partileri Türkiye‟ nin önüne takoz koyuyorsak, taĢ koyuyorsak vatandaĢlar bunu görsün. Yediden sonra Mecliste ne oluyor, ne
bitiyor, ne konuĢuluyor, vatandaĢın lehinde, aleyhinde neler oluyor, neler bitiyor, bunların hepsini açık ve aleni bir Ģekilde görsünler;
yediden sonra, 19.00‟ dan sonra kesiliyor. Lütfen, sizden rica ediyoruz ve TRT‟ nin Meclis açık olduğu sürece yayın yapmasını ve
burada olup bitenlerden vatandaĢın haber alma özgürlüğü kapsamında bilgi sahibi olmasını diliyorum ve teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çam.
Sayın Usta, buyurun lütfen.
Süreniz on dakika.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim.
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Sayın BaĢkanlar, Komisyonumuzun değerli üyeleri, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri; öncelikle kuruluĢ
bütçelerimizin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ederek konuĢmama baĢlamak istiyorum.
Sayın BaĢkan, usule iliĢkin konuĢmamda ifade etmiĢtim, Ģimdi detayına girmeyeceğim ama yani yine burada ilk madde olarak
mutlaka önemine binaen söylemek istiyorum: Meclisin bütçe hakkına lütfen sahip çıkalım, sahip çıkılsın. Özellikle, bu bütçelerde
ödenek üstü harcamalar ve kurumlar arası aĢırı aktarmalar yasal yollardan yapılıyor olsa bile hem uluslararası standartlara hem de iĢin
tabiatına aykırıdır; buna, bu bütçe hakkına sahip çıkmak lazım millet adına.
Ġkinci husus: Sayın BaĢkanım, burada arkadaĢlar da ifade ettiler ama tabii, ben de kendi cenahımdan ifade etmek istiyorum:
Hakikaten, yasama faaliyetini veya kanunları çok kalitesiz yapıyoruz. Yani, daha doğrusu çok kaliteli olduğu söylenemez. Niye
diyeceksiniz yani bunun nedenleri nelerdir? ġimdi, bir defa bunun birinci nedeni bu torba yasa meselesi. Hani bazı iĢler tabii, parça
parça iĢler vardır, istisnai olarak bunların hepsinin Ģöyle bir derlenip toplanıp bir kanun tasarısı içerisinde yapılmasını anlayabiliriz
pratiklik kazandırmak açısından. Bunu yaparken de bunu usulüne uygun yapmak lazım. Yani, Eğer bir torba yasa yapıyorsak orada
nedir? ĠĢte, Maliye Bakanlığını ilgilendiren husus varsa Maliye Bakanlığının gelip burada o madde görüĢülürken burada hazır olması
lazım veya ne bileyim iĢte, Tarım Bakanlığıysa Tarım Bakanlığının olması lazım. Yani, Ģimdi nöbetçi bakan geliyor. Ġnanın burada,
Sayın BaĢkan, altı saat hiç konuĢmadan duran sayın bakanlarımız oldu. Yani, bu devletin, bu milletin bakanına da bu Ģey yazıktır, böyle
bir Ģey olmaması lazım. Yani, genelde isabetsiz oluyor bakanlar, konusu anlamında. Yani, konuyu kiĢisel olarak biliyor olabilir, ayrı bir
Ģey ama tabii ki, kendi konusu olmadığı zaman bir bakan olarak burada ne kadar haklı eleĢtiri olursa olsun, “ Bu eleĢtiri haklıdır, evet
buna göre bir değiĢiklik yapalım mı?” diyecek yetkisi yok bakanın. ġimdi, bu Ģekilde bir komisyon… Burası ihtisas komisyonu. Hadi
aĢağıda anlayabilirim ben bunu ama ihtisas komisyonunda… Çünkü kimi zaman burada sıcak iliĢkiler var, karĢılıklı tartıĢarak ederek
bir konunun olgunlaĢtırılması gerekiyor. Bunu yapma imkânımız yok yani burada o sayın bakan hem prensip olarak hem de kendi
bakanlığının konusu olmadığı için çok haklı olan eleĢtirileri dahi değerlendirip bu anlamda kanun tasarısını değiĢtirecek bir en azından
inisiyatifi kullanamıyor. Bu çok net, açık ortada. ġimdi, dolayısıyla, torba yasaların bu tür mahzurları var. Yani, en azından, torba
yapılsın demiyorum da, istisnai olarak yapacaksak bu tür mahzurları gidererek yapmakta fayda var. Bunlar çok zor Ģeyler değil yani
nihayetinde bir bakanın kendi kurumunu ilgilendiren bir Parlamento faaliyetinde burada bulunmasından çok daha önemli bir iĢ olamaz
zannediyorum ben. Yani, buraya nöbetçi bakan gönderilerek yapılacak iĢler değil bunlar.
ġimdi, tabii, istisnai olması lazım. Biz yanlıĢ hatırlamıyorsam, 5 tane kanun geçirdik buradan. 5 kanunun 1 tanesi geçici bütçe
kanunu, o da 5018‟de tanımlanmıĢ bir Ģey, torba yapamıyorsunuz yani torba olsa o da torbanın içine atılacaktı. Ama, kalan onun
haricindeki bütün kanunlar torbaydı. Hani istisnaiydi? Yani bir de Ģu enteresan, bunu kabul etmek mümkün değil. Millî Savunma
Bakanlığına ait bütün torbalarda neredeyse madde vardı. Ya, Allah aĢkına yani biz bir gün sonrayı görmeden mi iĢ yapıyoruz? Bunların
hepsi toparlansa Millî Savunma Bakanlığının bir kanun tasarısı gelmiĢ olsa burada, etraflıca bakanı da burada olur, bürokratı da burada
olur, hep burada, hep birlikte bir gün önce ne yaptığımızı bilerek, bir gün sonra ne yapacağımızı bilerek iĢ yaparız. Değil mi arkadaĢlar,
haksız mıyım? Yani Millî Savunma Bakanlığının bütün neredeyse torbalarda 3 tane, 5 tane maddesi vardı. Ya, bunlar olacak iĢler değil.
Ġnsanın aklına Ģu geliyor: Ya, biz boĢa mı çalıĢıyoruz veya bizim sözümüzün hiç mi bir kıymeti yok? Yani çok haklı Ģey söylüyorsunuz,
söylesen bile iĢte olmuyor veya iĢte dediğim gibi, muhatabı bakanı bulamıyoruz.
ġimdi, temel kanun meselesi de aynı Ģeklide. Yani, Ġç Tüzük falan diyoruz, benim tabii o kadar kıdemin yok, Ġç Tüzük‟ le ilgil i
sorunları bilmiyorum ama ben uygulamalarla ilgili Türkiye‟ nin temel sorununun kurallara uymamak olduğunu burada çok net bir
Ģekilde anladım, burada da anladım bu zaviyeden bakınca da. Yani, Ģimdi temel kanunun tanımı belli. Temel kanun yapılmayacak
Ģeyleri sadece usul açısından temel kanun formatında aĢağılarda görüĢüyoruz, hâlbuki Ġç Tüzük‟ te burada bana kalırsa bir sorun yok.
Dolayısıyla, uygulama sorunları ve kurallara uymama, tepeden tırnağa… Gücü ele geçiren bu ülkede kurala uymama gibi bir Ģeyle karĢı
karĢıya kalıyor, öyle bir gücü kendinde hissediyor.
ġimdi, komisyon meselesi. Sayın BaĢkanım, zaman zaman saydık tabii hepsi hafızamda değil. 1 tane kanun tasarısıyla ilgili 7
tane komisyon vardı mesela, asgarisinde 5, 6 komisyon oluyor, hiçbir komisyonda görüĢülmeden buraya geliyor. Biz, burada analık
izniyle ilgili meseleleri konuĢtuk, buradaki hiçbir kimsenin ihtisas alanı değil. Yani, biz bunu niye burada görüĢelim? Onunla ilgili iĢte,
efendim, nedir, ailedir, çalıĢmadır, birtakım komisyonlar var. Oradaki komisyonlar yani oradaki insanların hakları var, hak değilse yani
iĢten kaçıyorlarsa bizim hakkımız var. Yani, biz gece gündüz burada bilmediğimiz… Ben burada söyledim BaĢkana, dedim ki: “ Ben bu
tür Ģeye katkı veremiyorum yani ben bu yasaya katkı veremiyorum.” Ve öylece geçti. Ha, bildiğimiz konularda 40 tane hata buluyoruz
yerine göre veya değerlendirme yapıyoruz, hata olur olmaz hani herkesin görüĢü ayrıdır. Ama, mesela hiç değerlendirme yapmadan
burada maddeler geçti. Yazıktır, günahtır, niye böyle yapıyoruz. Yani, eğer bu iĢse onların da iĢi, oralarda da görüĢülsün. Dolayısıyla
bu komisyon meselesi son derece yanlıĢ. Yani, burada olup da buna isyan etmemek mümkün değil. Lütfen, bu konulara vaziyet edin
diye sizden istirham ediyorum.
ġimdi, tabii, iĢte bakanların cevap verme meselesini falan konuĢtuk, aynı Ģeyleri tekrar düĢünmek için söylemiyorum. Ama,
bunlara da bir usul getirmek lazım, belki bir söylemek lazım, bir konuĢulması lazım. Elbette, birtakım Ģeyleri anlatacak edecek ama
asgariden hiç olmazsa 100 tane soru soruluyorsa bir 10 tanesine, 15 tanesine, 20 tanesine cevap vermek lazım. Bunu hiç yapmadan
bakanlarımızın o süreleri kullandıkları oluyor, bu da tabii, insanın hem motivasyonunu bozuyor hem de sinirlerini geriyor ve yanlıĢ bir
noktaya doğru iĢlerimizi götürüyor. Dolayısıyla, yani çalıĢmalarımızın daha kıymetli olması açısından bunlara önem vermemiz gerekir
diye düĢünüyorum.
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ġimdi, SayıĢtay konusunda tabii, SayıĢtay BaĢkanı da Mülkiyeden bizim ağabeyimiz, bizden de bir dönem önceydi, kendisiyle
de dostluğumuz var, tanıĢıklığımız da var. Çok önemli bir fonksiyon icra ediyor SayıĢtay BaĢkanlığı mutlaka, TBMM adına ve Türk
milleti adına denetim faaliyeti yapılıyor. Yani, bunun gereği gibi yapılmasında büyük fayda var. Yani, Hükûmetinde her fırsatta bu
SayıĢtayı -tırnak içerisinde söylüyorum- formatlama iĢinden vazgeçmesi lazım. SayıĢtayın yetkilerinin budanmasının bu ülkeye, bu
millete, kurumlarımıza faydası yok. Yani 3 milyon, 5 milyon kamu görevlisiyle çalıĢıyoruz; kendiniz ne kadar dürüst olursanız olun
altınızdaki insanlar dürüst davranmayabilirler, bunları görerek, bunları düĢünerek SayıĢtayın denetimlerini düzgün yapmasını,
raporlarını düzgün yapmasını, doyurucu raporlar yazmasını bizim sağlamamız lazım, sistem kurup sistem bırakmamız lazım. Yani,
buradaki insanlar Ģu görevleri yapsak onar yıl daha yaparız, belki o kadar da yapamayacağız yani maksimumu söylüyorum. Ama, bu
ülke ilanihaye kalacaktır ve sistem bırakalım bu ülkede. Hepimiz için bu önemlidir.
SayıĢtay meselesini ben çok önemsiyorum. Mesela, ben Ģu kamu payının yüzde 50‟ nin altında olduğu kamu iĢletmelerde
SayıĢtay denetimi çıkarılmasında dedim ki: “ Ya, bu SayıĢtay denetimi kötü bir Ģeyse diğer kurumlarımızda da SayıĢtay denetimi ni
yaptırmayalım.” Değil mi? Kötü bir Ģey yüzde 100 olanlara da yapılmasın. Ġyi bir Ģeyse niye kaçınıyoruz, yüzde 50 olması, 50‟ nin
üstünde veya altında olması neyi değiĢtirir? Yani yüzde 50‟ nin altında öyle Ģirketler var ki bütün KĠT sisteminden neredeyse daha
büyük. Yani, yüzde 50 hiçbir Ģey değil. Yönetim açısından yüzde 50‟ nin bir mantığı olur ama denetim açısından kamu payının yani
kamu hakkının korunması açısından bence yüzde 1 de olsa o denetimin kamunun eliyle, kamunun millet adıyla, Meclis adına denetim
yapan kurum tarafından yapılması lazım. Ha, burada SayıĢtayımızın bir kapasite sorunu varsa o kapasite sorununu giderelim, kaynak
verelim yani ne istiyorsa verilsin. Ama, yani Ģimdi SayıĢtayın denetimi dıĢını çıkararak iĢ yapmanın ben çok fazla mantığını doğrusu
anlamlandıramıyorum.
Ben on yıl Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeliği de yaptım, SayıĢtay BaĢkanımızla bu konuda da görüĢtük, iç denetimle
hakikaten çok uyumlu Ģeyler var ama bu uyumu Sayın BaĢkanım daha da güçlendirmemiz lazım. Yani, iç denetim bakın, 5018 sayılı
Kanun‟ la bu ülkeye getirilmiĢ önemli bir sistemdir. ġimdi teftiĢten iĢte iç denetime geçen bir sistemimiz var. Ne teftiĢi düzgün
yapabiliyoruz ne iç denetimi düzgün yapabiliyoruz bu ülkede ve yazık oluyor bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin kaynaklarına.
Birazdan kadrolarla ilgili, genel Ģeyleri bir daha söyleyeceğim.
B u Sayı Ģt ayı n t abi i yer i ndel i k denet i mi , per f or mans denet i mi veya di ğer t ar af t a bakt ı ğı mı z zaman
i Ģt e kanuna uygunl uk denet i mi yani bur ada bi r opt i mi zasyon yapmamı z l azı m, buna uygun bi r çözüm
bul mamı z l azı m. ġi mdi , yer i ndel i k denet i mi ni n zaman zaman ev et yapı l maması l azı m ama Ģunun da
yapı l ması l azı m: ġi mdi bi r t ane k al em al ı r k en bi r evr ak hat ası yapt ı ğı nı zda si zi per i Ģan edi yor dev l et ,
Sayı Ģt ay di yel i m, zi mmet i yl e, Ģunuyl a bunuyl a. A ma or aya - eski den ör nek ver eyi m, buna yeni ör nekl er de
ver ebi l i r i m- 2 t ane TEK EL bi nası nı di k i yor sunuz dev l et i n hi ç i ht i yacı ol madı ğı hâl de v e sonr a da o kur um
da kul l anmı yor . 1 t ane ol uyor bi l i yor sunuz, baĢl angı cı 1 t aneydi onun . B en K al kı nma B akanl ı ğı nda
çal ı Ģt ı ğı m i çi n bi l i yor um. Ondan sonr a o i Ģ çok güzel bul undu, 1 t ane daha yapı l dı yanı na, ondan sonr a
TEK EL de kul l anmadı bunu. B akı n, bi r Ģey söyl eyeyi m - yı l ı nı hatırlamıyorum ama- benim de Planlamadan dönem
arkadaĢım ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanıydı o zaman. En son, son kertesinde 70 trilyon lira -eskiden trilyon diyorduk demek ki yani altı
sıfır atılmadan önce- ek ödenecek için geldi “ Ne için istiyorsun Metin bunu?” dedim, ben de o zaman Planlamada Genel Müdürüm.
Dedi: “ Asansörleri tamamlayacağız.” Bakın, asansörlerin tamamlanması için 70 trilyon lira istendi arkadaĢlar. Ve biz burayı en sonunda
100 milyon dolara TOBB‟ a sattık. Ġhalesinden bir gün önce…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Usta, ek süre veriyorum, lütfen sözlerinizi tamamlayın.
Buyurun.
ERHAN USTA (Samsun) – Toparlıyorum, teĢekkür ederim BaĢkan.
Yani, Ģimdi ben burada hani yerindelik denetimi, yani kanuna uygunluk, mevzuata uygunluk denetimi… Burada bir dengeyi
bulmamız lazım. Yani o zaman CumhurbaĢkanlığı sarayı için de bu söylenebilir veya bir baĢka Ģey için, Ģehir hastanelerinin bir kısmı
için de. ġimdi orada koskoca kompleksleri yıkacağız, yerine yenisini yapıyoruz. Yani, devlet, millet ciddi yükümlülüklerin altına
giriyor. Bunun adına yerindelik mi derseniz ne derseniz deyin ama bunların denetlenmesi, bu konuda da düĢüncelerin yazılması, en
azından değerlendirilmesi lazım. Bence bu, SayıĢtayın denetim alanı içerisine giriyor. Buralarda biraz daha aslında daha dikkatli
davranmamız gerekiyor.
ġimdi, CumhurbaĢkanlığı konusunda tabii ben çok fazla bir Ģey söyleyecek durumda değilim ancak Ģunu söyleyebilirim: Bu,
seçim esnasındaydı -bize gelse de, burada yok Ģimdi- CumhurbaĢkanlığı yardım ödeneği, daha sonra medyada da gündeme geldi,
hakikaten bunu ben de gördüm yani tam seçimden önce posta çekleri, 5 bin lira, 7 bin lira Ģeklinde Ģeyler gördük yani bunlar nedir,
bunlara toplam ne kadar para harcanmıĢtır? Bize bir bilgi verilirse iyi olur. Cari transferde 4,5 milyon lira gördüm, ora mıdır, daha fazla
mıdır, daha mı azdır? Bunu herhâlde tutanaklardan Genel Sekreter alacaktır.
ġimdi, diğer bir olay: CumhurbaĢkanlığının deyimiyle “ külliye” genel deyimiyle “ saray” adına ne derseniz deyin yani buraya
toplam ne kadar biz para harcadık bugüne kadar ve bundan sonra harcanacak paranın da ne kadar olduğunu ben merak ediyorum.
Nihayetinde Ģimdi Sayın BaĢkanlarım, biz tabii makroekonomi olarak, Hükûmet de, muhalefet de, hepimiz diyoruz ki:
Türkiye'nin, ülkenin bir kaynak sorunu var. Yurt içi tasarruflarımız düĢük. Tasarruflarımız düĢük olduğu için yatırım yapamıyoruz,
yatırım yapamadığımız için üretim kapasitemizi artıramadığımız için de büyüyemiyoruz. Bu ülkenin temel sorunu bu. BaĢkalarının
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kaynaklarını kullanıyoruz; o da cari açık, iĢte onu da kullanmanın bir limiti var. O limitin çok üzerine çıktığınız zaman bu sefer
ekonomide kırılganlık artıyor, yüksek faiz vermek zorunda kalıyorsunuz, zaman zaman kötü yönetimle birleĢtiği zaman da krizler
oluyor, Ģunlar oluyor, bunlar oluyor. Dolayısıyla baĢkalarının kaynaklarını kullanarak ayakta duran bir ekonomiyiz. Çok fazla, mesela,
bizim yatırımlarımızın millî gelire oranı…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Usta, lütfen…
ERHAN USTA (Samsun) – Bitiriyorum, toparlıyorum Sayın BaĢkan, son konu.
BAġKAN – Lütfen… Lütfen…
ERHAN USTA (Samsun) – …yüzde 20 civarında millî gelire oranı yani yüzde 20. Bakın emsal ülkelerde yüzde 40 civarında
yatırım yapılıyor yani onların millî gelirimize kıyasla yarısı kadar ancak yatırım yapıyoruz. Bu bizim yurt içi tasarruflarımız yetersiz
olduğu için. Yurt içi tasarrufun tanımı da ne? Gelirinizin bir kısmını tüketiyorsunuz, bir kısmını tasarruf ediyorsunuz, tasarruf edilen
kısmına da yatırım yapıyorsunuz.
ġimdi, biz “ Ülkenin tasarrufları artsın.” diyoruz, iĢte herkes diyor, bütün siyasi partiler diyor, Hükûmet de diyor, eylem
planlarında var. Bakın ama bu yıl 2016 yılında yaptığımız bütçede kamu tasarruflarının millî gelire oranını 1 puan düĢürüyoruz yani
yaklaĢık 22 milyar lira bir önceki yıl seviyesine göre kamu tasarruflarını düĢüren bir bütçe yapıyoruz. Ya, bu ne perhiz bu ne lahana
turĢusu? Yani millete, Ģimdi özel sektör tasarruf etsin… Devlet de etsin. Dolayısıyla hele hele -Ģimdi CumhurbaĢkanlığından açıldığı
için söylüyorum- yani yaptığımız iĢ ve iĢlemlerle harcadığımız cari masraflarla veya kamu binaları anlamında yaptığımız Ģeylerle
topluma örnek olmamız lazım. Yani, en tepe dikkatli olmazsa aĢağıdakinin dikkatli olmasını bekleyemezsiniz. Nitekim o yüzden bütün
kamu idareleri Ģu anda Kalkınma Bakanlığının kapısında. Zaten önemli bir kısmı aldı binalarını yaptı, yapamayanlar da inanın hepsi
sırada. Yani milyarlarca TL‟ lik orada bir yatırım projesini yatırım programına koydurmak için bekleyen kamu idarelerimiz var.
Bunların önemli bir kısmı da belki ihtiyaç fazlası olarak yapılıyor. Yani buralara da bir çekidüzen vermemiz lazım. Dolayısıyla hepimiz
tepeden tırnağa eğer bu ülkenin kaynaklarını artırıp yatırım yapmak istiyorsak, kamunun ve en tepedeki kuruluĢlarımızın buna riayet
etmesi lazım, tasarruf anlayıĢı içerisinde hareket etmesi lazım.
ġimdi, diğer bir husus: Ben Ģeyi merak ediyorum, bu seçim… Artık ona Ģey diyeceğiz, CumhurbaĢkanımız da genel seçimlerde
kampanyaya çıktı. ġimdi bütçeyi görüĢüyoruz madem, bu genel seçim kampanyasının maliyeti ne kadardır çünkü bütçeden onu
ayrıĢtırma imkânımız yok.
Son konu olarak da Sayın BaĢkanım, iç denetim konusunu gündeme getirmek istiyorum. Burada ben Meclisimizi tebrik
ediyorum, kutluyorum, 6 tane iç denetçi kadrosu var, 6‟ sı da dolu. ġimdi iç denetim, mesela, bugünden itibaren bütün bütçe…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Usta, son defa olarak süre veriyorum lütfen toparlayın.
ERHAN USTA (Samsun) – Tamam, otuz saniyede bitireceğim.
Ama maalesef hem Kamu Denetçiliği Kurumumuzun 3 kadrosu var; tamamı boĢ; SayıĢtay BaĢkanlığımızın 3 kadrosu var,
tamamı boĢ; CumhurbaĢkanlığının 3 kadrosu var, tamamı boĢ. Hâlbuki bu iç denetim meselesi önemli. Ġç denetim 5018 sayılı Yasa‟ yla
gelmiĢ bir sistem ve makul güvence veren, kuruma danıĢmanlık yapan, kurumlara değer katan bir sistemdir. Bu sistemi güçlü tutmak
lazım ve bu sistemi kurumlarımızda kurmamız lazım. Yani ben bu konuda çok hassas olunması gerektiğine inanıyorum. Hatta
SayıĢtayımızın da, belki iç denetçisi olmayan kamu kuruluĢların da eğer yapılan bir ihmalle kamu zararı doğduysa oranın üst
yöneticisine kamu zararı, zimmet çıkartması lazım “ Gerekli tedbiri almadı.” diye. Ġç denetçilik bu kadar önemli bir kurumdur. Bu
konuda da atama yapmayan kurumalarımızın da atama yapmasının bir zorunluluk olduğunu, yasal bir zorunluluk ve iĢin gereği olarak
yapılması gereken bir iĢ olduğunu düĢünüyorum.
Hepinize tekrar saygı sunarak teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Usta.
Sayın Dağ, buyurun lütfen.
Süreniz on dakikadır.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Çok Değerli Meclis BaĢkanımız, Değerli SayıĢtay BaĢkanımız, Değerli CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri, Değerli BaĢdenetçi,
çok değerli bürokrat arkadaĢlar, basın mensupları, değerli milletvekili arkadaĢlarım; ben de hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CumhurbaĢkanlığı üzerinde konuĢacağım ben de. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2015 yılı
bütçesi 763 milyon 216 bin TL olarak kanunlaĢmıĢ, eklemelerle birlikte 800 milyon 466 bin 948 TL olmuĢtur ve 2015 yılında
eklemeyle birlikte yüzde 90,6 gerçekleĢme söz konusudur. Sayın BaĢkanımız sabahki oturumda Meclisin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı
bilgiler verdi, ben de dikkatimi çeken birkaç hususa değineceğim.
Ġstiklal mahkemelerine ait dosyaların çevirisi geçen yıl yapıldı ve burada 12.818 sayfa günümüz harflerine çevrildi. Ġstanbul,
Elcezire, EskiĢehir ve Isparta Ġstiklal mahkemelerinin tasnif, elektronik ortama aktarma ve indeksleme iĢlemleri tamamlanmıĢ ve bu
Ģekilde de 5 ciltlik kitap hâlinde istiklal mahkemelerinin tutanakları deĢifre edilerek Osmanlıcadan Türkçeye çevrilmiĢtir.
Yine, geçen yıl içinde Meclis Genel Kurulu 76 birleĢim yapmıĢ, 493 oturum düzenlemiĢ, 260 iĢari ve açık oylama, 238
elektronik yoklama, 7 kapalı oturum ve salon içi yoklama, oylama gibi iĢlemleri geçen dönem gerçekleĢtirmiĢtir. Esasında nisan
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ayından sonra Meclisin çok da çalıĢmadığı noktasına bakacak olursak yine geçen yıl Meclis Genel Kurulunun ciddi bir Ģekilde
çalıĢtığını görüyoruz.
Meclis konusunu konuĢtuğumuzda mutlaka Ġç Tüzük‟ e de değinmemiz lazım. Geçen dönemde de Ġç Tüzük konusu çokça
gündemdeydi. Her siyasi partinin Ġç Tüzük‟ ten değiĢik vesilelerle Ģikâyet ettiği bir nokta söz konusuydu. Ġç Tüzük biliyorsunuz Türkiye
Büyük Millet Meclisinin bir anayasası. Bu anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü neden değiĢmeli? Hâlen yürürlükte bulunan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġç Tüzüğü, Cumhuriyet Senatosunun da yer almıĢ olduğu dönemde 5 Mart 1973 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından kabul edilmiĢ ve 1 Eylül 1973 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Yani, Ģu anki Ġç Tüzük‟ ümüz 73 yılında
tamamlanmıĢ çift Meclisli zamanda. Aslında Anayasa bile değiĢmesine rağmen darbe sonrasında, Ġç Tüzük hâlen Ģu anda mevzuatta
cari olarak yer almaktadır. Aradan geçen kırk iki yılı aĢkın süre içinde Ġç Tüzük‟ ün çeĢitli maddelerinde 150‟ den fazla değiĢiklik olmuĢ
ve kendi içinde bir tutarsızlık durumu da olduğu aĢikârdır.
Bununla birlikte, her dönemde farklılaĢan ihtiyaçlara cevap verebilmek adına, daha etkin, verimli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamı
oluĢturmak amacıyla, dün olduğu gibi bugün de Ġç Tüzük‟ te yeni düzenlemelere gidilme ihtiyacı mutlaka söz konusudur. Mesela, Ġç
Tüzük‟ ün 150‟nci maddesinde “ Seçimlerde milletvekilleri zil çalma suretiyle çağrılır.” diyor. Yine, 149‟ uncu maddede “ Her oylamadan
önce milletvekilleri zil çalınmak suretiyle çağrılır.” diyor. 121‟ inci maddede “ CumhurbaĢkanı seçiminin sonucu, yeni
CumhurbaĢkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanının ve birleĢimde görevli BaĢkanlık Divanı üyelerinin imzaladıkları bir
tutanakla bildirilir.
CumhurbaĢkanı seçimi tamamlanınca BaĢkan, yeni CumhurbaĢkanına seçildiğini bildirmek üzere oturumu kapatır.” Yani,
buradaki düzenleme, hâlen Meclisin bir CumhurbaĢkanı seçmesi üzerine yönelik bir düzenleme olduğunu, aynı zamanda da o zamanki
mantıkla hazırlandığı için Meclis içinden olmayan bir CumhurbaĢkanının olabileceğini, olacağını ve bunun bildirilmesi gerektiğini
içeren bir hüküm. Dolayısıyla bu noktada da baktığımızda değiĢmesi gereken birçok Ģey olduğunu görebiliyoruz. Çok az zamanda az ve
verimsiz bir çalıĢma ortaya çıkmakta ve bundan dolayı da problemler baĢ göstermektedir. Sabah Sayın Günal da söyledi, gece yarılarına
kadar, sabahlara kadar çalıĢmalarımız söz konusu. Yani burada sadece muhalefet partisi milletvekilleri bu çalıĢmalar içinde değil,
genelde muhalefet partisi milletvekillerinde bir nöbet sistemi de var. 20-25 milletvekili olduğunda bir Ģekilde Meclis çalıĢmaları onlar
için devam edebiliyor. Ancak iktidar partisi milletvekilleri noktasına baktığımızda biz mutlaka Mecliste daha yoğun bir Ģekilde
çalıĢmak durumundayız.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Nöbet sistemi sizde var.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Açıkçası burada hem kanuna geçme zamanı, burada kanuna geçerken ilerleyen saatlerde saat dokuz, on
gibi saatlerde geçmek, aynı zamanda yani öğleden sonra saat 14.00‟ te veya 15.00‟ te Genel Kurulun çalıĢması… Yani, muhalefet çok
konuĢamadığından Ģikâyet ediyor veya çokça eleĢtirileri dile getiremediğinden Ģikâyet ediyor; biz de hızlı bir Ģekilde ülkeyi iyi
yönetmek adına kanunları çıkartmamız gerektiği için, kanunları geç çıkartmak ve çoğu zaman da gece yarılarına kadar çalıĢmak gibi
Ģikayette bulunuyoruz. Bunun için çalıĢma saatleri üzerinde de bir düzenleme yapılabilir. Grup önerileri üzerinde de mutlaka bir
düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyim.
Parlamento çalıĢmalarının Genel Kurul ağırlıklı olması, komisyon çalıĢmalarını etkisizleĢtirmekte ve yasama sürecinin istenilen
kaliteye ulaĢmasını engellemektedir. Ayrıca, milletvekillerinin bireysel olarak yasama ve denetim süreçlerine yeterli düzeyde aktif
katılım sağlayamadıkları da bir gerçektir.
Bütün bu gerçekler ve dünyada ki yeni uygulamalar göz önünde bulundurularak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü‟ nün
yepyeni bir anlayıĢla ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.
Peki, genel perspektif olarak ne diyebiliriz? Meclis çalıĢmalarının kalitesi artırılmalı ve hızlandırılmalı, görüĢmelerde
demokratiklik, çoğulculuk ve katılımcılık teĢvik edilmeli, yasama ve denetim süreçleri planlı ve programlı ve öngörülebilirli k
sağlanmalı, anlamsız tartıĢmaları ve gelgitleri önleyecek mekanizmalar kurulmalı ve her Ģeyin ötesinde Meclisin saygınlığını korumak
açısından önemli çalıĢmalar yapılması gerektiği düĢüncesindeyim ve bu noktada Meclis Ġçtüzüğü‟ yle ilgili mutlaka önümüzdeki süreçte
birtakım değiĢiklik yapılması ve çalıĢmalar yapılması gerektiğini düĢünüyorum.
CumhurbaĢkanlığı konusunda, tabii CumhurbaĢkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte CumhurbaĢkanlığı makamı çok
daha farklı bir yere oturdu ve tamamen temsil makamı olmasının ötesinde artık CumhurbaĢkanının makamı bir icra makamı, bir
yürütme makamı hâline geldi. Zaten Anayasa‟ mız da buna bir fırsat veriyor. Bu anlamda Sayın CumhurbaĢkanımız 28 ülkeye…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Neye göre veriyor?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Anayasa 8‟ e bakarsanız hepsi yazıyor, yürütmenin baĢının kim olduğu orada yazıyor.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Olur mu? Hukukçu olarak öyle mi değerlendiriyorsunuz?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Yetkiler ortada. Bakanlar Kuruluna BaĢkanlık etmesi ortada. “ Olağanüstü hâllerde” demiyor.
“ CumhurbaĢkanı gerekli gördüğü hâlde Bakanlar Kuruluna BaĢkanlık eder.” diyor. Sabah “ olağanüstü hâllerde” dediniz, Anayasa‟ yı siz
tağyir ettiniz. Açık açık, orada açın bakın, açın bakın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – “ Olağanüstü hâllerde” diyor. ġu anda olağanüstü hâl mi var?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın BaĢkanım, ek süre istiyorum çünkü yetmeyecek bana.
Sayın Çam, lütfen…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ama sen hep yapıyorsun bunu, demek ki iyi olmuyormuĢ.
BAġKAN – Sayın Çam, lütfen...
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HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın CumhurbaĢkanımız bu anlamda 28 ülkeye 33 yurt dıĢı ziyaret gerçekleĢtirmiĢ, yine yurt içi
ziyaretlerde de 50 Ģehrimize 60 yurt içi ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir.
Tabii CumhurbaĢkanlığı konusunu konuĢtuğumuzda mutlaka değinmemiz gereken en önemli hususlardan birisi, önümüzdeki
süreçte anayasa değiĢikliği ve anayasa değiĢikliği konusunda baĢkanlık sistemi modelini düĢünmek ve bu konuyu mutlaka tartıĢmamız
gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin 2002 yılından bu yana kazanmıĢ olduğu ivmeye ve düzenli olarak büyümesine baktığımızda bu
baĢarının arkasındaki en önemli etkenin istikrar olduğunu görüyoruz. 26‟ ncı dönemi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin görmüĢ
olduğu hükûmet sayısı ne yazık ki 64 olmuĢtur. Bu konu eleĢtirilen ve ciddi manada sorgulanması gerektiği düĢünülen bir konudur.
Türkiye'nin geçmiĢinden bu yana etkili olan bütün siyasi liderler bu konuyu ya ilk iktidara geldiklerinde ya da daha sonraki dönemde
mutlaka gündeme getirmiĢlerdir. Turgut Özal‟ ın bu konudaki düĢünceleri kamuoyunca malumdur. Alparslan TürkeĢ de “ Temel
GörüĢler” isimli kitabında “ Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır, Türk milleti dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde bunu
uyguladı. Bu icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkün. Tarih ve töremize uygun olarak baĢkanlık sistemini savunuyoruz.” Yine
Necmettin Erbakan Genel BaĢkanlığını yaptığı ve 12 Eylülde kapatılan Millî Selamet Partisinde otuz üç yıl önce baĢkanlık sistemine
geçme vaadinde bulunmuĢtu. Tabii, hafızayı beĢer nisyan ile malul; o yüzden çok çabuk unuttuk. Bu ülkede çok değil daha on dört sene
önce, bütün komedi programlarının en temel malzemesi koalisyonlardı. Son on üç yılda koalisyonlardan kaynaklı sorunların ülkemizde
yaĢanmamıĢ olması bir daha hiçbir zaman bu sorunların yaĢanmayacağı anlamına gelmez. Önlemini almamıza muhalefet engel olursa
ve parlamenter sistem devam edecekse, bunun anlamı her zaman AK PARTĠ‟ nin iktidar olmasına muhalefet razı demektir. Çünkü
muhalefetimiz istediği türden bir denetleme yapmak istiyorsa tercih edeceği parlamenter sistem değil, baĢkanlık sistemidir. Aslında bu
açıdan bile baĢkanlık sistemini düĢünmek gerektiğini düĢünüyorum.
BaĢkanlık modelinin uygulanması sayesinde yakalanacak olan ivmeyle ekonomik ve siyasi istikrar güvence altına alınacaktır.
Bu model bölünmeden ziyade Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünü pekiĢtirecek, ileri demokrasiye ulaĢabilmesinin önündeki bütün
engelleri aĢabilmemizi sağlayacaktır.
Bugünkü parlamenter sistemle bölgesel güç olma imkânımız maalesef bulunmamaktadır. Bizi böyle bir sistemi savunmaya sevk
eden gerçek neden, ülkemizin bir türlü yakasını bırakmayan koalisyon hükûmetleri ve bunların Türkiye‟ ye vermiĢ olduğu telafisi
oldukça zor durumlardır.
Belirtmemiz gerekir ki baĢkanlık sisteminde, yasamanın baĢta bütçe olmak üzere yetki alanı ve denetleme gücü geniĢlerken
hükûmet de toplumun Parlamento dıĢı yetenekli, alanına sahip ve tecrübe sahibi kiĢilerden yararlanma imkânı olur. Bu sistemin en bariz
özelliği, güçler ayrılığı ilkesini tam olarak gerçekleĢtirmiĢ olmasıdır. Modern siyasi sistemlerin mantığı, kuvvetler ayrılığı ilkesine
gönderme yapmaktadır. Ġdeal olan durum, iradenin sınırını çizen erk ile o iradeyi kullanacak erkin birbiriyle olabildiğince iliĢkisiz hâle
getirilmesidir.
Güçlü bir yürütme vardır baĢkanlık sisteminde ancak bu güçlü yürütme, sadece yasamanın çıkardığı yasaları uygulamada ve
ayırdığı parayı harcamada yetkili olmaktadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam…
Sayın Dağ, affedersiniz.
Bakın, görüyor musunuz benim bile aklımı karıĢtırdınız, o kadar müdahale ediyorsunuz ki.
Sayın Dağ, ilave süre veriyorum, lütfen sözlerinizi tamamlayın.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sen oradan neyi görüyorsun ya?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – AK PARTĠ neden baĢkanlık sisteminde ısrarcı? Biz, siyaseti sadece seçim kazanmak ve Parlamentoda
çoğunluk olmak için yapılan bir Ģey olarak tanımlamıyoruz. Siyasetimiz milletin en üst kalitede hizmete sahip olması içindir. BaĢkanlık
sistemi, sadece AK PARTĠ lehine çalıĢacak bir sistem değildir, ülke lehine, ülkenin faydasına çalıĢacak bir sistemdir. Bu doğrultuda
önümüzdeki süreçte bu hususun mutlaka tartıĢılması gerektiği ve ülkemize inĢallah 2023, 2053, 2071 hedefleri noktasında olması
gerektiği düĢüncesindeyim.
ġimdi, sabahtan beri muhalefet partisi milletvekili arkadaĢların bazı eleĢtirilerine de kısaca cevap vermek istiyorum. Burada
özellikle bir iki arkadaĢımız “ BaĢkanlık Ģahsi ikbal meselesi.” veya “ ġahsi bir gelecek için baĢkanlık talep ediliyor.” gibi birtakım
Ģeyler söylediler. Bir insanın kendisiyle alakalı birtakım hedefleri olması kadar normal bir Ģey yok. Siyasette bulunan bir insan
açısından da bu gayet normaldir, milletvekili olanın da bakan olmak istemesi, bakanın da baĢka bir görevde olmak istemesi veya
bürokratın daha üst görevde olmak için çalıĢması kadar normal bir Ģey yok ama bu konuda “ ġahsi ikbal için bir Ģey istiyor.”
denilebilecek en son kiĢi veyahut da hiçbir Ģekilde olmayacak kiĢi Recep Tayyip Erdoğan‟ dır. Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Gençlik
Kolları BaĢkanıyken, Ġstanbul Gençlik Kolları BaĢkanlığı…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yapmak isteyip de yapamadığı ne var?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ġstanbul Ġl Gençlik Kolları BaĢkanlığı…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yapmak isteyip de yapamadığı ne var?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Demek ki ülke için bir Ģeyler istiyor, demek ki kendisi için değil.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ülke için yapmak isteyip de yapamadığı ne var Allah aĢkına?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Buradan siz de çok iyi anlıyorsunuz ki ülke için bir Ģeyler istiyor.
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Ġstanbul Gençlik Kolları BaĢkanlığı, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, BaĢbakanlık, hiçbir görevinde, hiçbir bu
kazanmıĢ olduğu baĢarılarda birinin tavassutu veya birinin onu yönlendirmesiyle değil, tamamen kendi baĢarısı, kendi uğraĢı,
sürükleyiciliği, liderliği sayesinde bu noktalara kadar gelmiĢtir. O açıdan Ģahsi ikbal meselesi olarak görmek çok doğru deği l diye
düĢünüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Erbakan‟ a bari haksızlık etme!
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – “ Ülkenin bir tarafında kıyamet kopuyor.” dedi Sayın Nimetullah ErdoğmuĢ. Sayın Nimetullah
ErdoğmuĢ, 2011-2015 arası Diyarbakır Ġl Müftülüğü yaptı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Dağ, lütfen, sözlerinizi tamamlamanız için tekrar ilave süre veriyorum.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Tamam, toparlıyorum.
BAġKAN - Buyurun.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Evet, Ģu anda ülkemizin bir bölgesinde yaĢanan bir çatıĢma ortamı var. Bu çatıĢma ortamını
hiçbirimizin arzulaması, istemesi mümkün değil ama bu konuda burada belki en son konuĢacak kiĢilerin ilk konuĢması ne yazık ki
yanlıĢ oluyor.
Bakın, dört sene il müftülüğü yapacaksınız, 1.985 tane cami ve görevli olacak… ġu anda o çatıĢmalarda bulunan, hendek kazan
teröristlerin veya çocukların, insanların tamamı 16, 17, 18 yaĢında, dört sene önce bunlar 13-14 yaĢındaydı. Dört sene boyunca bunları
manevi duygular noktasında yetiĢtirememiĢseniz, bu konuda çalıĢma yapmamıĢsanız, bunları camiye alıĢtıramamıĢsanız, eline silah
verilmesine fırsat vermiĢseniz herhâlde bu konuda en son konuĢması gereken kiĢi sizsiniz diye düĢünüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Böyle bir mantık var mı ya!
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın Paylan‟ ın “ Eli kanlı olmak silah sıkmak değildir.” sözü, açıkçası, herhâlde Ģecaat arz ederken
sirkatin söylemek gibi bir Ģey oldu yani sayın baĢdenetçimize söyledi. Yani burada…
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – BaĢdenetçi cevap vermeyecek mi, onun yerine siz mi cevap vereceksiniz?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – ġimdi, dün de cevap vermeyince Sayın Tamaylıgil, niye iktidar partisi buna cevap…
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Hayır, cevap vermekle siz vereceğiniz cevap sınırlarını aĢıyorsunuz.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Hayır, ben, baĢdenetçiyi savunmak…
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, lütfen…
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bakın, ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne alakası var?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın Tamaylıgil, ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kamu denetçisinin vereceği cevabı siz vermeyeceksiniz.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bakın, ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz.
Ben, savunma noktasında değil ama Ģunu söylemek istiyorum: ġimdi, akademisyenlerle ilgili tepki koyduğumuz zaman ve
burada “ Teröristi destekliyorlar, terörle ilgili bir bildiri açıklıyorlar, Kandil‟ den çıkan bir bildiri neredeyse.” dediğimiz zaman, bu
düĢünce özgürlüğü diye ifade edilirken yani burada sadece silah sıkmakla değildir eli kanlı olmak, baĢka Ģekilde de olur. O zaman da
bizim böyle iddiada bulunmamıza ne yazık ki farklı bir Ģekilde bakmayacaksınız.
Sayın Erdoğdu, bakın, size Ģunu söyleyeyim: Bir kiĢinin baskısından korkuyor yani bürokratlar da…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Dağ, sözlerinizi tamamlamanız için son defa süre veriyorum.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Son cümle, son cümle. Bir cümle söyleyeceğim zaten.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kaç dakika oldu?
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bir cümle söyleyeceğim.
“ Bir kiĢinin baskısından korkuyor.” gibi bir ifade… ġunu iyi bilin ki baskıdan korkma değil, bu insana karĢı sevgi ve muhabbet
olduğunu da düĢünmenizde fayda var. Sevgi ve muhabbetten dolayı olduğunu düĢünün.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Dağ.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yani Ģimdi BaĢkanlık böyle müdahil, “ Çok teĢekkürler.” deyip Ģey yapacak.
BAġKAN – Sayın Yıldırım, lütfen buyurun…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “ Çok çok teĢekkürler.” deyip, çok çok teĢekkürler…
Bak Ģimdi…
BAġKAN – Sayın Yıldırım, söz istemiĢsiniz.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Tamam, konuĢacağım.
BAġKAN – Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Söz istemiĢtir de -bir dakika- konuĢma ortamı olmadığı için konuĢamıyor.
Sayın BaĢkan, Ģunu anlatmaya çalıĢıyorum.
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, isterseniz size de daha sonra soru-cevap kısmında söz veririm.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben daha sonra söz istemiyorum.
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BAġKAN – Lütfen efendim, söz isteyin, sıraya girin.
ġimdi Sayın Yıldırım‟ ın…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır…
BAġKAN – Sayın Yıldırım‟ ın konuĢma hakkını alıyorsunuz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Siz de benimkini alıyorsunuz.
BAġKAN – Hayır efendim, burada bir usul var, usule uymaya davet ediyorum sizi.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Usule siz uymadığınız için hatırlatmaya çalıĢıyorum.
BAġKAN – Lütfen, lütfen Sayın Yıldırım, buyurun efendim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yok, yok…
BAġKAN – Sayın Yıldırım, mikrofonunuzu açtım, buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Aynı kararlılıkta devam edeceğim. Sayın Yıldırım‟ ı da konuĢturmayacağım. Çok özür
diliyorum.
BAġKAN – Efendim, böyle bir usul yok. Ġstirham ediyorum. “ KonuĢturmayacağım.” sözü herhâlde uygun olmadı.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, siz bizi konuĢturmuyorsunuz da...
BAġKAN – Bakın, söz isteyin, söz vereceğim dedim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Lütfen söz isteyin, usulüne uygun olarak söz vereceğim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam, söz istiyorum.
BAġKAN – Sayın Yıldırım‟ dan sonra söz vereceğim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, iĢte, bakın, bunu yapıyorsunuz. Ben de Ģunu anlatmaya çalıĢıyorum: Siz orada
tarafsızsınız.
BAġKAN – Efendim, tarafsız olarak Sayın Yıldırım‟ a söz veriyorum iĢte çünkü daha önce söz istemiĢ.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, buradaki usulü biliyorsunuz, pek kısa bir Ģey söyleyeceği zaman söz verilir. Siz,
Ģimdi…
Bakın, Ģunu anlatmaya çalıĢıyorum…
BAġKAN – Kısa bir Ģey mi söyleyeceksiniz efendim?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Çok kısa bir Ģey söyleyeceğim.
BAġKAN – Çok kısa bir Ģey söyleyecek ve sataĢmaya mahal vermeyecekseniz çok kısa olarak size söz veriyorum.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Pek kısa, çok kısa, en kısa…
ġunu söylüyorum, baĢından beri BaĢkanlık Divanına Ģunu hatırlatıyorum: Yahu, siz bir partiden seçilmiĢ olabilirsiniz ama orası
tarafsız bir makam. Bir forvet gibi mesela oradan bize laf atıldığında hiç müdahale edilmiyor, biz bir konuĢma yaparken, baĢka bir Ģey
söylerken…
ĠĢte Hamza Bey çok nazik bir Ģekilde “ Sayın Erdoğdu” dedi. Bu Komisyonun usulünde ne vardır? Ben de çok kısa bir Ģey
Hamza Bey‟ e söylerim. Ben söylediğimde de böyle nazik bir Ģey olduğunda hiç gıkımı çıkarmıyorum. KonuĢtuğumda kaç kere
sözümün kesildiğini biliyorum.
BaĢkanlıktan Ģunu rica ediyorum: Ya, bu Ģu anlamda çok önemli, eğer bağımsız bir Parlamentoysak, eğer kaliteli bir
Parlamentoysak bırakın arkadaĢlar konuĢsun. Hamza Bey konuĢtu, hiç katılmıyorum fikirlerine ama iktidar adına bir savunma getirdi,
çoğuna katılmıyorum, o onun görevi ama siz de, Süreyya Bey de buranın bu anlamda niteliğini düĢürüyorsunuz.
TeĢekkür ediyorum.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bu kadar mı? Ben de bana cevap bekliyordum!
BAġKAN – Sayın Yıldırım, konuĢacak mısınız?
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Tabii ki konuĢacağım.
BAġKAN – Buyurunuz efendim.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben, özellikle CumhurbaĢkanlığı ve SayıĢtay bütçeleri üzerine düĢüncelerimi ifade edeceğim ama öncesinde Sayın Genel
Sekreterin konuĢmasını yaparken bütçeye dair bir tek cümle kullanmaması, bir tek cümle...
Bakın, daha önce bir iki defa Ģu Plan ve Bütçe Komisyonuna bürokrat olarak gelmiĢtim ama bu yıl geçici bütçe dıĢında ilk kez
bulunuyorum. Burada daha deneyimli arkadaĢlar var. Acaba Ģu Meclis çatısı altında Plan ve Bütçe Komisyonunda merkezî yönetim
bütçesi görüĢülürken hiçbir zaman bu kadar subjektif ve kiĢiselleĢtirilmiĢ bir konuĢma yapıldı mı? Çok merak ediyorum, tümüyl e
CumhurbaĢkanına methiyeler dizen ve konuĢmanın baĢından sonuna kadar onunla sınırlı tutulmuĢ bir bütçe konuĢması acaba çok oldu
mu? Ben bunu benden daha tecrübeli arkadaĢların takdirine bırakıyorum.
ġöyle bir Ģey: Evet, CumhurbaĢkanlığı, bütün devleti ve bütün halkı temsil eder, devletin ve halkın baĢı. Amenna, buna
itirazımız yok, halk iradesine saygılıyız ama acaba CumhurbaĢkanının bütün devleti ve bütün halkı temsil etmesi, CumhurbaĢkanının
daha dikkatli, daha tarafsız, daha Ģeffaf, daha adil olmasını mı gerektirir ya değilse CumhurbaĢkanının daha fazla övülmesini mi, daha
fazla göklere çıkarılmasını mı, daha fazla methiyeler dizilmesini mi veya bizzat CumhurbaĢkanının kendisini tekleĢtiren, daraltan,
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toplumu kamplaĢtıran, harcamalarda ise alabildiğine müsrif bir tarzı kullanmasının kapısını mı açar CumhurbaĢkanına? Bizim
yaĢadığımız bu.
Sizin Genel Sekreter olarak yaĢadıklarınız, ifade ettikleriniz olabilir. Ben, hiçbir zaman bu kadar subjektif ve kiĢiselleĢti rilmiĢ,
on dakikaya sığdırılmıĢ bir konuĢmayı buradan dinleyeceğimi düĢünmezdim.
Yine, özellikle saray, külliye tartıĢmasında, Sayın Beyazıt, iĢte külliyeye dair “ Külliyenin içinde her Ģey var.” dedi. Amenna, 78
milyon insanımızın tamamı Müslüman ve Sünni değildir. “ Her Ģey var.” diyoruz ya, memleketin yüzde 10‟ u Alevi. Cemevi niye yok,
niye yok külliyede? Hani her Ģey var, bütün inançlar ve bütün eğitim kurumları var, niye cemevi yok? Hani yabancı ricali ağırlıyoruz
orada devlet adına, Hristiyan olanlar geliyor, konaklıyor, kalıyor birkaç gün, çok güzel. Niye kilise yok? Hani “ Bütün inançlar var, her
Ģey var.” diyoruz, niye buradan bakmıyoruz?
Birazdan ifade edeceğim ama bakın, 2015 yılında bir önceki yıla göre CumhurbaĢkanlığı bütçesi yüzde 99‟ un üzerinde artıĢ
sağlamıĢ. Acaba ironi midir diye merak ettim, BaĢbakanlık bütçesi bir önceki yıla göre düĢmüĢ. Niye? Çünkü bir önceki yıl BaĢbakan
olan Recep Tayyip Erdoğan 2015‟ te CumhurbaĢkanı olmuĢ. Kendisi BaĢbakanken BaĢbakanlık bütçeleri katlanarak artacak ama
CumhurbaĢkanı olduğunda CumhurbaĢkanlığı bütçesi katlanarak artacak, BaĢbakanlık bütçesi düĢecek. Allah aĢkına bu bütçe artıĢları
kiĢiye özgü bir durumu mu ifade ediyor? Yani biz burada BaĢbakanlık ve CumhurbaĢkanlığı…
Bakın, ben, rakamlarla konuĢuyorum, hâlâ yorum yapmadım. 2014 ile 2015 arasında gerçekleĢen bütçe artıĢlarını ifade
ediyorum ve resmî rakamlarla, bizatihi sizin önümüze koyduğunuz rakamlarla ifade ediyorum. Yani bu kadar kiĢiye özgü bir bütçe
anlayıĢı, bu kadar keyfekeder bir yönetim anlayıĢı neremize sindirebileceğimiz, gerçekten anlamakta güçlük çektiğimiz bir durumu
ifade ediyor. Bu kadar subjektivizm, bu kadar tarafgirlik…
Bugün, bakın, bugün için söylüyorum, bugün 26 Ocak 2016, CumhurbaĢkanı kaymakamlara sesleniyor. Anayasa ve yasaya
riayetin ibretlik durumunu bir cümleyle CumhurbaĢkanının ağzından söylüyorum. Bugün kaymakamlar toplantısında CumhurbaĢkanı
ne dedi biliyor musunuz arkadaĢlar? Kaymakamlara sesleniyor: “ Mevzuat Ģöyledir böyledir demeyin, yeri geldiği zaman mevzuatı
bırakın bir tarafa, zihinsel inkılabınızı devreye koyun. Ben bu iĢi bu Ģekilde yaparım deyin ve yapın.” Bitti.
MUSA ÇAM (Ġzmir) - Yasak, kanun, hepsi rafa kalktı.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, ben bir yorum yapmıyorum, üzerine de hiçbir cümle koymayacağım. “ Mevzuat takmayın,
ben bu iĢi böyle yaparım deyin ve yapın.”
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Geçin…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ġimdi, kaymakama bunu diyen CumhurbaĢkanının Anayasa ve yasal mevzuata ve düzene
yaklaĢımı buysa 78 milyon normal yurdum insanından biz Anayasa ve yasaya riayeti nasıl bekleyeceğiz? Talimat veriyor iĢte: “ Gidin,
ilçeleri, ülkeyi böyle yönetin.” Bitti.
Bir diğer husus… Özellikle CumhurbaĢkanlığıyla alakalı olarak söylüyorum. Bakın, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü verilerine göre, oradan alınmıĢ bir ibareyi okuyorum: “ CumhurbaĢkanlığı 2014 ve 2015 yıllarına iliĢkin yıl sonu ödeneği
verilerine ulaĢılamamıĢtır.” Tamam, anladık, geçen yıl torba yasada -biz burada yokken arkadaĢlarımız buradaydı- 24‟ üncü Dönemde,
torba yasalardan birinde sadece BaĢbakanlığa özgü olarak kullanılan ve -ona da ben çok katılmıyorum- örtülü ödenek CumhurbaĢkanı
için de yasalaĢtırıldı ve tanındı; güzel. Ya, örtülü ödeneği geçtik, Muhasebat Genel Müdürlüğü söylüyor: “ 2014 ve 2015 CumhurbaĢkanlığı açısından- yıllarına iliĢkin yıl sonu ödeneği verilerine ulaĢılamamıĢtır.”
Allah aĢkına özlemlediğimiz demokrasi bu mu? Özlemlediğimiz anayasal ve yasal düzen bu mu? Özlemlediğimiz demokratik
düzen bu mu? Bu, birilerini mutlu edebilir ama bu ülkenin sadece ve sadece bir yurttaĢı olarak bu ülkenin buna hak ettiğine
inanmıyorum. Bizim bu halktan gizleyebileceğimiz hiçbir Ģey yok, hiçbir Ģey ama.
Bir diğer husus: Bakın, CumhurbaĢkanının 2015 yılında gerçekleĢen iki seçim döneminde gerçekleĢtirmiĢ olduğu etkinlikler.
GerçekleĢtirebilir, bunda hiçbir beis yok ve bunların televizyonda hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçim öncesi yayınlanma dönemleri.
Bir çok periyot ve tablo var elimde, sadece 16 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleĢtirilen 27 değiĢik toplantı ve etkinlik ve 3 canlı
özel yayın programında 12 ulusal kanal, 152 saat yayın. Bunların daha önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliği yapmıĢ biri olarak
SKAAS sisteminden, sayısal kayıt analiz arĢiv sisteminden indirdik, 152 saat konuĢmuĢ, amenna, bunu da kabul ettik. Tarafgirl ik
üzerinden seçime müdahil olmuĢ, ya bunu da kabul ettik, 152 saat 45 günde. Ama bir Ģey daha var, o da Ģu: Peki, 31 Ekim dedik ya, bir
gün sonrası hani seçim ya, ondan sonraki 45 günü de ben mercek altına aldım. Aynı takip eden 45 günde gerçekleĢtirilen etkinlikler ve
canlı yayın süresi altıda 1‟ e düĢüyor. Aktif CumhurbaĢkanı, 1 Kasımdan sonra da devam etsin! Yine etkinlik yapsın, yine canlı yayın
programlarına çıksın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Seçim bitti.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Seçimle birlikte niye bıçak gibi kesildi? Bunları biz merak ediyoruz. Ya değilse,
CumhurbaĢkanının ne etkinlik yapmasına ne konuĢmasına bir Ģey demiyoruz. Tempo devam etsin, ne oldu yani, niye kesildi, niye bitti?
Bir diğer husus: Bakın, geçtiğimiz yıl, 2015 yılı bütün kurumlar için ortalama bütçe artıĢı, bütün kurumlar açısından 8,3. ĠĢte,
bugün baĢladık, üç hafta boyunca bütün kurumlar gelecek, burada bütçe artıĢları isteyecek ama 2015 yılında bütün kurumlar açısından
ortalama 8,3 oranında gerçekleĢen bütçe artıĢı CumhurbaĢkanlığı için yüzde 99 gerçekleĢiyor. Söylenebilecek çok Ģey var, sürem
kısaldığı için haksızlık olmasın diye SayıĢtay BaĢkanlığına atfen özellikle usul konuĢulurken bir hususa dikkat çekmiĢtim, ona açıklık
getirmek istiyorum. Bakın Sayın BaĢkan, hani dedim ya, Anayasal ve yasal mevzuat açısından görevinizi yapmıyorsunuz, eksik
yapıyorsunuz, bir adım ötesini söylemiyorum, bir adım ötesi görevi kötüye kullanmadır. Bakın, Anayasa‟ nın 160‟ ıncı maddesine…
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, on dakikanız doldu, sözlerinizi tamamlamanız için ek süre veriyorum.
Buyurun efendim.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ediyorum.
Bakın, Anayasa 160‟ ı benden iyi bilirsiniz, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu‟ nu da bilirsiniz ama bakın, bir de 17 Aralık 2011‟de
SayıĢtay Denetim Yönetmeliği çıkarılıyor Sayın BaĢkan. 2012-2013 SayıĢtay raporları yok. Yönetmelik çıktıktan sonraki iki yılda yok.
Bir diğer husus: Ben, özellikle nasıl bir siyasi baskı altında görevinizi icra ettiğinizi, pardon, görevinizi icra edemediğinizi kendim değil
SAYDER‟ i bilirsiniz, SayıĢtay Denetçileri Derneği, onların sadece bir açıklamasından bir pasaj alıp okuyarak tamamlayayım. 3 Mart
2014 tarihinde SayıĢtay Denetçileri Derneğinin açıklaması: “ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟ yla baĢlayan ve bu
Kanun paralelinde düzenlenen 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu‟ yla devam eden yeni dönemde SayıĢtay denetimi kendi zihin yapıları ve
geleneksel algılarına aykırı gören bazı bürokratik odakların ve uzantılarının kendilerinden TBMM adına hesap sorulmasından rahatsız
oldukları ve bunu engellemek için siyasi karar mekanizmalarında yanlıĢ algı oluĢturma çabası içinde oldukları görülmektedir. Bu sürece
iliĢkin düĢüncelerimizi daha önce de çeĢitli vesilelerle açıklamıĢtık. Ortaya çıkan son geliĢmeler daha önce ifade ettiğimiz
düĢüncelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir daha teyit eder niteliktedir.” ifadeleriyle bürokrasi ve bürokrasiye talimat veren siyasi
iktidarın SayıĢtay denetçileri üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Ben değil, SayıĢtay denetçileri Sayın BaĢkan. Buyurun, bu
kadar siyasallaĢmıĢ veya siyasal baskı altına alınmıĢ bir kuruma baĢkanlık yapıyorsunuz.
Son olarak, sadece Meclis BaĢkanımızdan birkaç ricada bulunacağım, hiç öyle milletvekilleri, onların özlük hakları, maaĢlarıyla
ilgili değil.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, sözlerinizi tamamlamanız için tekrar ek süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Değerli BaĢkan, bakın, biz yanımıza danıĢman arkadaĢları seçilmiĢ olmakla birlikte alıyoruz.
Bunlar, yasama dönemi dört yıl, eğer bizim süremiz uzarsa bizimle veya baĢka bir vekil arkadaĢımızla çalıĢıyor ve sordum, burada üç
dönemdir, dört dönemdir danıĢmanlık görevini icra eden arkadaĢlar var. Ya düĢünsenize on iki yıl, on altı yıl burada bulunup kıdem
tazminatı hakkına sahip değiller. Allah aĢkına, Sayın BaĢkan, neredeyse emekliliğin yarısından fazlası bu, çalıĢma süresi itibarıyla
söylüyorum. Gerçekten, hem iĢ sonu tazminat hakkının tanınması hem de kıdem tazminatı için sizden özel olarak ricada bulunuyoruz.
Bu, çalıĢma yaĢamı ve barıĢı açısından çok önemlidir. Neredeyse emekli olacaklar burada ama kıdem tazminatı ve iĢ sonu tazminatı
hakkına sahip değiller.
Ġkinci husus: Bakın, taĢeron iĢçisi olarak burada çalıĢan -bilahare ismini burada kullanmayacağım arzu ederseniz size
söyleyeyim- çaycı olarak çalıĢıp yüksek lisans mezunu olan arkadaĢlar var, yüksek lisans yapmıĢlar. Bunların gerçekten bir iki
temsilcisini yanınıza çağırıp, bunların çalıĢma sorunlarıyla ilgili ne olursunuz dinleyin, ücret, özlük hakları, diğer özelli kle sosyal
güvenceleriyle alakalı olarak dinlemenizi rica ediyorum.
Bir diğer husus: Bir de, bütün çay ocaklarında televizyonların kaldırılması kararı alınmıĢ, ne kadar bilginiz dâhilinde
bilmiyorum. Çay ocaklarında televizyon yok ve bütün bıyıklar kesilecek. Böyle bir karardan bilmiyorum Değerli BaĢkan, haberiniz var
mı? Bunu, böyle akla, mantığa, bir yere, izana oturtabilmek oldukça güç bir durum.
Bir de, biz evrak istediğimizde evrak getiren arkadaĢların kravatı yoksa dahi içeri alınmıyor. Ya bu kravat konusu Genel
Kurulda zorunlu ama Ġç Tüzük‟ e göre burada zorunlu mu, Komisyonda? Bilmiyorum. Ben bu durumu protesto etmek için bundan
sonraki bölümde de kravatımı çıkararak toplantıya devam edeceğim.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Sayın Yıldırım, tabii, bu, yani önerilerinizi Sayın BaĢkan not etmiĢtir, sadece bir hususu ben hatırlatmak istiyorum.
Ġç Tüzük‟ ten bahsediyoruz ya sürekli, Ġç Tüzük‟ te “ Komisyonlar kendi faaliyetlerine iliĢkin özel bir düzenleme olmadığı takdirde Genel
Kurul çalıĢma usul ve esaslarına tabidirler.” diye bir hüküm var. Burada benden çok daha kıdemli, tecrübeli arkadaĢlarım var.
Dolayısıyla, Komisyonda kılık ve kıyafete iliĢkin bir özel düzenleme yok Ġç Tüzük‟ te. Ġç Tüzük‟ te özel bir düzenleme olmadığı
durumda Genel Kuruldaki usul ve esaslara uymamız gerekiyor. Bu, Ġç Tüzük hükmü. Hani, demin konuĢmanızda sıkça hukuka,
mevzuata saygı göstermekten bahsetmiĢtiniz, o bakımdan BaĢkan olarak hatırlatmak istedim. Dolayısıyla, ben de bu değerlendirmeyi
yapmanıza da fırsat vermek üzere oturuma on beĢ dakika ara veriyorum, 4‟ ü beĢ geçe.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Daha fazla kravatsız kiĢi olarak dönebiliriz, ona göre.
BAġKAN - TeĢekkür ederim, sağ olun.
Kapanma Saati: 15.54
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 16.21
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 Meclis BaĢkanımız, değerli arkadaĢlar; 12‟ nci BirleĢimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli hazırun, Sayın Meclis BaĢkanımız, SayıĢtay BaĢkanımız,
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterimiz, Kamu Denetçiliği BaĢkanımız; öncelikle hoĢ geldiniz ve iyi bir çalıĢma olmasını dilerim.
Sayın BaĢkan, Ģimdi, bugün, aĢağıda bir yasa görüĢmesi oluyor. Yasa görüĢmesi torba yasa ve temel yasa ve Plan ve Bütçe
Komisyonunu çok yakinen ilgilendiren bir kanun çünkü içerisinde bizden baĢka çalıĢıp, bir çaba sarf edip katkı sağlamıĢ bakanlık
komisyonu yok ama biz burada, tabii, yine, çok önemli bir gündem olan bütçeyle ilgili görüĢlerimizi açıklıyoruz, beraberce
paylaĢıyoruz.
Meclisin çalıĢması ve Meclisin yasama faaliyeti ve denetim faaliyeti açısından ortaya konan tarihsel ve uygulama bazlı
gerçekleĢmeler kalite ve nitelik açısından yasamayı maalesef ve maalesef olumlu yönde etkilemiyor ve gördüğümüz bu tablo karĢısında
da, bunu defaatle farklı baĢlıklarda, siz Sayın Meclis BaĢkanımıza da ilettiğimiz temel konular oldu.
Biraz önce torba yasayla ilgili yasamada yaĢananları -ki bunu sürekli olarak dile getirdik- ben bunu tamamlamak üzere, temel
kanun olarak bugün görüĢülen torba temel kanunla ilgili birkaç Ģeyi paylaĢmak isterim Meclis bütçesini görüĢtüğümüz sırada.
Bizim Ġç Tüzük‟ ümüzün 91‟ inci maddesi temel kanunların ne olması gerektiğini tanımlıyor ve bu tanımların içinde de bir hukuk
dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiĢtirecek biçimde genel ilkeleri içermesi Ģartını getiriyor.
ġimdi aĢağıda en yakını, Ģimdi aĢağıda konuĢulan torba temel kanun hukukun hangi sistematik dalını hangi kapsam ve bütünlük
içinde değerlendiriyor, ben gerçekten çok merak ediyorum ve bunun bir açıklaması vardır diye düĢünüyorum.
“ KiĢisel veya toplumsal yaĢamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi…” Yani farklı farklı olarak o kadar madde var ki herkesin
farklı ilgilendiği her maddede bir değerlendirme var ve “ özel kanunlar arasında ahenk…” Hangi ahenk? Torba yasayla bütün mevzuatı
çorbaya çevirip içinden çıkılamayan bir hâle dönüĢtürüyoruz ve “ maddeler arasında bağlantıların korunması zorunluluğu…” Hangi
maddenin hangi maddeyle bağlantısı var Sayın BaĢkanım? Bir taraftan Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili bir maddeyi geçiriyoruz, diğer
taraftan kadın istihdamıyla ve onların izin haklarıyla ilgili senelerdir konuĢulan bir maddeyi geçiriyoruz, bir taraftan OGS, HGS‟ deki
kaçak geçiĢlerin affını geçiriyoruz. Bu maddelerin hangisinin birbiriyle bir bağlantısı, hangisinin birbiriyle bir ilintisi var? Ve onu da
getiriyoruz temel kanun olarak Mecliste görüĢüyoruz. Temel kanun ne? Tabii, her madde üzerinde görüĢme süresinin kısıtlandığı, beĢer
dakika, geneli üzerinde bir görüĢmenin yapıldığı ama maddeler için beĢer dakikalık önergeler üzerinde hızlandırılmıĢ bir görüĢün beyan
edildiği bir yasama mantığı. Biz, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, yasama faaliyetlerimizde örnek teĢkil edecek bir çalıĢma
Ģeklini ortaya koymamız gerekirken gittikçe kötüleĢen, gittikçe kötüleĢen tercihler içinde oluyoruz. Halef selef iliĢkisi içinde olduğunuz
Sayın Çiçek‟ in geçtiğimiz yıl vermiĢ olduğu basın açıklamaları var. Yasamanın garabete dönüĢen “ torba yasa” Ģeklindeki
geliĢmesinden duyduğu sıkıntıyı ortaya koyuyor ama durmadan, bir ders almadan ve yaĢananları bir değerlendirmeden tekrar devam
ediyoruz.
ġimdi, ben döndüm, yıllar itibarıyla ne kadar temel yasa kullanılmıĢ, aslında ona da baktım ve gördüğümüz rakamsal geliĢme
de, 21‟ inci Yasama Döneminde 7 temel yasa çıkmıĢ, 22‟ nci Yasama Döneminde 29, 23‟ te 51, bugün 24 en son, orada da 73 ve bunların
içinde temel yasa olarak Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun… Bu tür değiĢikliklerin temel yasa olarak görüĢülmesinin
getirdiği anlamlılık varken, birbirinden kopuk, birbirinden alakasız, birbirinden habersiz maddelerin bir arada görüĢüldüğü bir temel
kanun ve temel kanunun Ġç Tüzük‟ teki tanımına da uymayan bir tercihin kendini gösterdiğini maalesef Meclisin çalıĢma Ģekli olarak biz
vatandaĢlarımıza sunuyoruz.
Meclisten baĢlamıĢken Meclisle devam etmek istiyorum. Sayın BaĢkan, bir hizmet binası yapıldı Türkiye Büyük Millet
Meclisinde. Yapılan binanın önceki yapılma amacı baĢkaydı, daha sonra değiĢtirilerek neticede bir halkla iliĢkiler binası hâline dönüĢtü.
Ama binaya baktığınız zaman, binanın içerisinde sürekli olarak problemler, su basmaları… Yani ben geçenlerde geldim, su akıyor,
altında kova, akan suyu önlemek için veya toplamak için kullanılıyor. Bu kadar masraf, bu kadar içinde denetim yapıldığı söylenen bir
binanın bu kadar kalitesizleĢmesinde, bunun denetimini yapanlara bir hesabını sorma veya sorgulama tercihiniz oldu mu?
Diğer taraftan, daha önce Sayın Bakanımız da dile getirdi, bir tabur ve oranın değerlendirilmesinden sonra yeni bir tercih, yeni
bir yer kiralandı. Bu da hangi Ģartlar altında BüyükĢehir Belediyesinden devralındı diye gerçekten merak ediyorum. Yani orası, var olan
yer bir sosyal tesis olarak oluĢturuldu ve tam böyle bir Meclis çalıĢma döneminin, zamansal olarak da baktığınızda, bir zamanlamayla
beraber dikkate aldığınızda… Yani bu bir değiĢ tokuĢ mu olmuĢtur veya bu tesisle bir belediye arasında takas söz konusu olmuĢ mudur
ve bu takas söz konusuysa nerelerde olmuĢtur? O da aslında sorular içerisinde sorulan bir baĢlık.
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Diğer taraftan, iĢletilen sosyal tesisler var. Bu sosyal tesisler kimler tarafından, hangi Ģartlarda kiralanıp iĢletiliyor ve kimlerdir
bunlar Sayın BaĢkan? Yani kimler bu sosyal tesislerin iĢletmesini yapıyor eğer yapıyorsa ve bunlarla ilgili olarak bir bilgi paylaĢımı var
ise?
ġimdi, Millî Saraylara bakıyoruz. Tabii, Millî Sarayların da bu tür iĢletmeleri var ve bu iĢletmelerin, bu tesislerin iĢletilmesinde
kimler bulunmakta?
Diğer taraftan, tabii, herkesin dile getirdiği ve gerçekten… Milletvekilleri bakıyor: “ Acaba konuĢmam saat yediye kadar yetiĢir
mi? Ben temsil ettiğim, televizyon sayesinde, beni, onların sesini burada, Meclis kürsüsünde seslendirmek üzere bekleyen
vatandaĢlarımla ben yaptığım çalıĢmaları paylaĢırken burada bulunacağıma maalesef Meclis televizyonu kapalı ve özellikle önemli
soruĢturma önergeleri, herhangi bir Ģekilde bir gensoru görüĢülecekse Meclis televizyonunun kapatılması için bir çalıĢma takviminin
iĢletilmesi… Biz eğer Ģeffaflık içerisinde bir demokrasiyi iĢleteceksek -ki Ģeffaflık demokrasinin olmazsa olmaz Ģartıdır, hesap
verebilirlik olmazsa olmaz Ģartıdır- ve biz bunu gerçekleĢtirebilirsek çok önemlidir ama maalesef bunu hem uygulamalarda denetim
açısından hem de kamuoyuyla paylaĢım açısından ortaya koymakta büyük zafiyetler yaĢanıyor.
Diğer taraftan, tabii, yasama çok önemli. Yasamayla ilgili belli maddeleri dile getirdiğimiz gibi, denetimle ilgili olarak da
baktığımızda, “ denetim” baĢlığında karĢımıza çıkan tablo gerçekten içler acısı bir durumda. Çünkü iki dönem denetim raporları -bizim
adımıza, halkın adına yapacağımız denetim raporları- Meclise gelmedi. Gelmeye baĢladıktan sonra da yasası değiĢtirilen SayıĢtayla
beraber, kısaltılmıĢ, vazifeyi görmüĢ olmak üzere ve yine vergisini ödeyen vatandaĢın hizmetinde olacak bir raporlama tekniğinden öte
sadece raporlanmıĢ, belli sınırlar içerisinde bilgilendirilmiĢ noktada gelen bir SayıĢtay değerlendirme raporları geliyor. ġimdi, ona
rağmen, bize sunulan raporlara istinaden birçok sorgulama da ortaya çıksa maalesef cevabı alınamıyor. SayıĢtay, bundan önce, Yüksek
Denetleme Kurulunu kendi bünyesine almadan önceki yapısıyla beraber baktığınızda Türkiye‟ de Ģeffaflık ve saydamlık açısından
önemli görevleri ifa etmiĢ bir yapıdır. Yani bugün TOKĠ‟ yle ilgili gündeme gelmiĢ olan pek çok konunun araĢtırmasının hazırlayıcısı
oradan gelen raporlardır veya halkın parasının, vergilerle ödediği parasının kullanımında yine kamu adına sahip çıkan ve onun adına
hesabını soran SayıĢtaydır. Ancak gördüğümüz üzere uygulamalarla karĢımıza çıkan tabloda, bugün, SayıĢtay raporlarının beraberce
görüĢüleceği asıl ve bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak dile getirdiğimiz, kesin hesap alt komisyonunun kurulmamasıdır. Yani
bundan önce geçici bütçenin geçmesi sürecinde de dile getirmiĢtik; kesin hesap alt komisyonu kurulduğu takdirde, halkın vergilerini
ödeyerek harcamaların yapılıĢı ve nihai sonuçlarını değerlendirme imkânı sağlanacağı gibi, Maliye Bakanlığının da harcama raporlarını
vermesi sayesinde gerçekten Ģeffaflık ve Ģeffaflığın getirdiği sorumluluğun gereği yerine getirilmiĢ bir süreç iĢletilecektir. Hem
Uluslararası ġeffaflık Örgütü hem de Türkiye‟ de devam eden onun ġeffaflık Derneğinin ortaya koyduğu tablolar Türkiye açısından
maalesef çok parlak değildir ve sıralamalarda biz 60‟ ıncı, 55-60 sıralarda gidip gelen yerlerde bulunmaktayız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, ilave süre vereceğim.
Buyurunuz.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bunun ötesinde Sayın BaĢkanım, tabii CumhurbaĢkanlığı bütçesiyle ilgili
değerlendirmelere geçerken ben yine SayıĢtay bağlamında bir konu dile getirmek istiyorum ve burada SayıĢtayın raporuna yansıyan bir
bölüm var bunun açıklanmasını ve bu açıklamanın da paralelinde bir değerlendirme olmasını diliyorum. Aslında uzun bir paragraf
zamanım yetmeyeceği için diğer baĢlıklarda söyleyeceklerime de süre kalmayacağı rahatsızlığı içindeyim çünkü “ SayıĢtayın Muhasebe
Birimleri ve Muhasebe Yetkilerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasları 8/12/2013 tarih ve 28845 sayılı Resmî Gazete‟ de
yayımlanan değiĢiklikle eklenen geçici maddeye göre” diyor ve devam ediyor “ Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve
belgelerden bütçe giderleri ve ödenekleri tablosu, kesin hesap cetveli, taĢınır hesabı icmal cetveli dıĢında düzenlenmesi gereken diğer
mali raporların SayıĢtaya gönderilmesi 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsamak üzere üç yıl ötelenmiĢtir.” Bu öteleme neyi kapsıyor?
Neden böyle bir öteleme yapılmıĢtır ve ötelemenin içeriği nedir?
Tabii ben örtülü ödeneğe de bu noktada devam ederek gündem içinde değerlendirmek istiyorum. Bakın, 2015 yılının Mart
ayıydı, bir anda bir gece, gece yarısı bir çalıĢmada o gün yine üç aylık bakanın sorumluluğunda bir önerge verildi ve gerekçesinde de
“ Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devletin itibarının gerekleri, siyasi,
sosyal, kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere” CumhurbaĢkanlığına verilen bir örtülü
ödenek.
ġimdi, CumhurbaĢkanının görevleri belli. Yani CumhurbaĢkanının görevleri içerisinde kendine has bir istihbarat sağlama görevi
var mı ki böyle bir bütçe gerekçeyle tevdi ediliyor ve kendisine veriliyor. Bu tamamen Anayasa‟ ya da aykırı ve Anayasa‟ daki
aykırılıklarıyla beraber çok büyük bir bütçe.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, lütfen toparlayalım.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Toparlayacağım Sayın BaĢkan.
Çünkü bakıldığında örtülü ödenek, bütçenin binde 5‟ lik kısmından oluĢan çok devasa bir bütçe ve içinde hesap verilebilirliği,
nerelere, kimler tarafından kullanıldığı ki gerekçesinin bile anayasal olarak baktığımızda aykırılıklar taĢıdığı bir bütçedir.
Bunun ötesinde, Sayın Genel Sekreter geçen sene “ CumhurbaĢkanlığının sosyal faaliyetleriyle ilgili olarak sanırım belli
sponsorlar katkı da sağlıyor.” demiĢti. Bir sponsorun katkı sağlaması konusunda, CumhurbaĢkanlığının sponsorlarla bir faaliyette
bulunmasını da… Açıkçası kimdir bu sponsorlar, hangi faaliyetlere hangi katkılar sağlanmıĢtır konusunda soru iĢaretlerim var.
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En son bir iki cümle söyleyeceğim ve bitireceğim BaĢkanım.
ġimdi, Kamu Denetçiliği Kurumu, yapılan haksızlıkları ortaya çıkarmak, yetkisini kötüye kullananları değerlendirmek,
mevzuata saygıyı sağlamak vesaire bu konudaki değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilmiĢ bir kurum. Yani geçen 2 tane raporu
var ki beni gerçekten çok üzüyor; birisi Soma raporudur. Soma raporunu sadece ve sadece bürokratlarla sınırlı bırakmıĢ olan bir
rapordur. Halbuki yürütmenin önemli sorumlulukları vardır ama yürütmeyi bundan azade bırakmıĢtır.
Onun ötesinde bir de Gezi‟ yle ilgili değerlendirmesi vardır aynı kurumun. Gezi‟ yi de bir darbe giriĢimi olarak değerlendirmiĢtir
ve o darbe giriĢimi diye de gençlerin orada demokrasi, insan hakları ve özgürlükler bağlamında dile getirdiği söylemlerin sonunda bir
darbenin teĢhis edilmesi ne kadar tarafsızlıktır? Ve “ Kayıtlar toplanmıĢtır.” denmiĢtir. Kayıtlar acaba KabataĢ kayıtları gibi midir ya da
Dolmabahçe Camisi‟ nin nasıl kullanıldığını çarpıtan değerlendirmeler Ģeklinde midir?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - Çok teĢekkür ederim anlayıĢınız için, verdiğiniz zaman için.
BaĢarılı bir bütçe yılı olmasını dilerim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Tamaylıgil.
Sayın Karabıyık, buyurun lütfen.
LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı, sayın baĢkanlar, değerli Komisyon üyeleri ve bürokratlar, değerli basın
mensupları; evet, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Aktarma, Ekleme, Devir ve Ġptal ĠĢlemleri baĢlıklı 6‟ ncı maddesi
aslında 2015 yılında Anayasa‟ ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine götürülen bir durumdaydı. Ancak tabii Anayasa
Mahkemesi Ģimdiye kadar bir karar vermedi ve 2015 yılı bütçesi kullanıldı, bitti. 2016‟ ya geldik hâlen de öyle bir karar yok, aynı
Ģekilde de gelmeye devam etti. Tabii bu 6‟ ncı maddenin Anayasa‟ ya aykırılığı konusunda zaman kalırsa tekrar değinmek istiyorum.
Sayın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri sunuĢ konuĢması yaptığı sırada, iĢte elimizdeki kitapçıklarda CumhurbaĢkanına
methiyelerle baĢladı ve öyle devam etti ama bazı ayrıntıları da görsek iyi olurdu diye düĢünüyorum. Bu methiyelerden sonra, üçüncü
paragrafa baktığımızda “ CumhurbaĢkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi, bu makama gelen ve gelecek olan herkese anayasal
görevleri yanında millete karĢı da hesap verme sorumluluğu yüklemektedir.” diyor. “ Bu hesap verme sorumluluğu” cümlesine aynen
katıldığım için Ģeffaflığın önemli olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum.
ġimdi, yine aynı açıklamalarda özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu var. Mesela burada CumhurbaĢkanlığının 2016
mali yılı bütçesi için öngörülen miktar içerisinde 170 milyon liralık bir sermaye yatırım ödeneği var. Mesela bu yatırım ödeneğinin
nereye ait olduğunu, nelerin içinde olduğunu bilmek isterim.
Yine Sayın Meclis BaĢkanı “ Aslolan kuvvetler ayrılığıdır.” demiĢti; evet, Ģu anda ne kadar geçerli bunu bilemiyorum. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 26/3/2015 günü geç saatlerde görüĢmeler devam ederken torba kanun teklifine AKP‟ nin bir
madde ilave etmesiyle CumhurbaĢkanlığına da örtülü ödenek hakkı getirildiğini biliyoruz.
ġimdi, bugün örtülü ödenek düzenlemesinin seçimler öncesi baĢkanlık sistemi için bir hazırlık olduğu tartıĢmaları var;
kamuoyunda bunları sürekli izliyoruz. Sırf bu yüzden dahi aslında burada Ģeffaflığa önem vermek ve bu rakamları açıklamak
gerektiğini de ifade etmeden geçemeyeceğim.
Yine elimizdeki çizelgede, Ģu E cetvelinde, sayfa 18, 12‟nci maddede, -CumhurbaĢkanlığı 2016 Yılı Bütçe Tasarısı‟ na Ekli E
Cetveli‟ nin 12‟ nci maddesinden bahsediyorum- CumhurbaĢkanlığına Kamu Ġhale Kanunu‟ndaki parasal limitlere tabi olmadan pazarlık
usulüyle çok geniĢ bir alanda alım yapma yetkisi veriliyor 12‟ nci maddede. Hani burada “ TaĢıt kiralaması, diğer hizmet alımları,
personel yemek vesaire gibi yine 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟ ndaki parasal limitlere bakılmadan tedarikçiyle yapılacak pazarlık
sonucunda.” diyor. Burada ihale ya da teklif usulü değil mi? Bu ilgimi çekti.
ġimdi bizim soru hakkımız da olacak zannediyorum Sayın BaĢkan ama ikiĢer dakika olacak ve ben maalesef aĢağıya da inmek
zorunda kalacağım çünkü torba yasanının maddeleri az sonra devreye girecek, orada da konuĢmamız var. Neyi nerede, ne zaman
konuĢacağımı artık ĢaĢırdığım için sorulara da burada yer vermeye çalıĢıyorum çünkü orada da madde konuĢmam olacak.
Evet, bir diğeri -yine 7‟ nci sayfada- CumhurbaĢkanlığı, 143 milyar 953 milyon lira ödeneği olmasına rağmen 280 milyar 582
milyon lira harcamıĢ. Nerede? Mal ve hizmet giderlerinde. ġimdi, neredeyse 2015 yılı ödeneğinin 2 katı harcama gerçekleĢmiĢ. ġimdi,
mal ve hizmet alımlarında ödenek üstü harcama yapılmaz. Hangi acil veya zorunlu nedenlerle bu harcamalar yapılmıĢtır? Hani, ayrıntısı
önemlidir diye düĢünüyorum eğer Ģeffaflık sağlanması gerekiyorsa.
Yine bu arada konuĢmalarımızın baĢından bu yana, yani benim Plan ve Bütçe Komisyonuna girdiğim günden bu yana, burada
tartıĢırken bir noktaya geldiğimizde sürekli aynı cümleye geliniyor. ĠĢte “ Sandıktan çıkan sonuç ortada.” gibi ya da iĢte “ Halkımız,
milletimiz cevabını verdi.” Ģeklinde. ġimdi, bunları ben yanlıĢ buluyorum yani milletimizin iradesine tabii ki saygılıyız ama burada bir
tartıĢma konusu dile getirilirken tabii ki tartıĢacağız, sorular varsa çözüm üretmeye çalıĢacağız, kafamızdaki sorulara açıkl ık getirmeye
çalıĢacağız ama bunun cevabı, iĢte “ Sandıktan çıkan sonuca bakın.” veya iĢte az önce “ Halkın vermediğini gördünüz.” falan gibi bu
ifadeler gerçekten burada son derece yersiz oluyor. Tabii ki o zaman “ Hiç sorun yok.” diyeceğiz ya da “ Hiç soru iĢareti yok.” diyeceğiz.
Yok mu? Var. Bu nedenle bırakın tartıĢalım, konuĢalım ama cümlenin sonunu buraya getirdiğimiz zaman gerçekten bence hoĢ olmuyor.
Evet, yine kamuoyunda bir sürü rakam var; iĢte, ilk beĢ ayda örtülü ödenekten Ģu kadar harcandı, ilk on bir ayda iĢte Ģu kadar
oldu hatta on üç yılda örtülü ödenekten harcama 17 kat arttı Ģeklinde. Rakamlar var, bu rakamları tek tek sayabilirim ama çok zaman
alacak. Bunu kamuoyundan görüyoruz, basından görüyoruz böyle bir kafa karıĢıklığı var. Bence yarın BaĢbakanlık bütçesi de geçerken
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burada birtakım soru iĢaretlerine cevap vermek lazım. ġimdi elimizde tabii ne var? ġu anda BaĢbakanlıkla ilgili kesin hesap var ama
2014‟ü içeriyor; oysa Mart 2015‟ ten itibaren örtülü ödenek geldiği için zannederim gizli hizmet gideri gibi bir madde midir onu da
bilemiyorum ama hangi hesapta göreceğiz? Yani bakarsak görebilecek miyiz ki Ģu anda 2015 yok elimizde, göremiyoruz. Ama ben
kamuoyunun bilgilenmesi açısından, bu BaĢbakanlık ödeneği içerisinde -CumhurbaĢkanlığı ödeneği de bunun içerisinde- ne kadarı
BaĢbakanlık tarafından kullanıldı, ne kadarı örtülü ödenek olarak CumhurbaĢkanı tarafından kullanıldı, bunların kamuoyuna aktarılması
gerektiği düĢüncesindeyim. Burada Ģeffaflık istiyorsak, birtakım Ģaibeler de varsa, soru iĢaretleri de varsa bunların net olarak bugün ya
da yarın anlatılmasını istiyorum.
Yine birtakım sorularım da olacak ama… Mesela SayıĢtay konusunda bir sorum olacak: Acaba özel hesaplardan kaç tanesi
üzerinde SayıĢtay denetimi yapıldı? Mesela, onların ayrıntısını görmek isterim.
Sayın BaĢkan, zamanım var mı? Bir sorum var ama aĢağıya ineceğim için…
ġimdi, Anayasa‟ nın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği baĢlıklı 107‟ nci maddesi “ CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinin
kuruluĢu, teĢkilat ve çalıĢma esasları, personel atama iĢlemleri CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” diyor. Bu maddeden
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluĢu, teĢkilat ve çalıĢma esasları, personel atama iĢlemlerinin CumhurbaĢkanlığı
kararnamesiyle düzenleneceğini anlıyoruz.
Bu kararname CumhurbaĢkanı tarafından hazırlanır ve onun imzasıyla yayımlanıp yürürlüğe konulur. Ancak son zamanlarda
harcamaya dönük olarak CumhurbaĢkanlığı kararnameleri çıkarıldığı ve CumhurbaĢkanlığının harcamalarının Resmî Gazete‟ de
yayımlanmayan CumhurbaĢkanlığı kararnameleriyle yapıldığı iddiaları bulunuyor; bu iddialar doğru mu? Az önce de ifade ettiğim gibi
bunlara açıklık getirilmesi kamuoyu açısından da faydalı olacaktır diye düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Karabıyık.
Sayın Çaturoğlu, buyurun lütfen.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, Değerli Meclis BaĢkanım, CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterim, Kamu
Denetçiliği Kurumu BaĢkanım ve SayıĢtay BaĢkanım, sayın vekiller, değerli hazırun ve basın mensupları; hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Tabii, burada, bütün arkadaĢlarımızın kurumların daha etkin çalıĢması ve denetlenmesi, ihtisas komisyonlarının çalıĢtırılması,
yasama kalitesi ve sorulan sorulara tatminkâr cevap alabilmeleri noktasındaki haklı taleplerine katılmamak mümkün değil ve bi z bu
Komisyondaki bütün arkadaĢlarımızın, büyüklerimizin, küçüklerimizin hepsinin tecrübelerinden de istifade ediyoruz. Burada hem
siyaseti hem de devleti derinlemesine öğrenme imkânımız oluyor. Ancak bu değerlendirmeler yapılırken bazen iĢin Ģirazesinden çıkıp
eleĢtiri dozajının hakarete varan Ģekilde olmasını da tasvip etmiyoruz ve burada konuĢulan bazı konulara da katılmadığımı ifade etmek
istiyorum.
Bunlardan bir tanesi CumhurbaĢkanlığı makamı konusundadır. ġimdi, siz CumhurbaĢkanımız için sabahtan akĢama kadar “ Sizi
oradan alacağız. Sonunuz Adnan Menderes‟ ten daha beter olacak.” ya da sabahtan akĢama kadar Sayın CumhurbaĢkanımıza…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Kim demiĢ onu Sayın KonuĢmacı? “ Sonunuz Adnan Menderes‟ ten beter olacak.” diyen kim?
SALĠH CORA (Trabzon) – Bir dinleyin bakalım.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ben söylüyorum iĢte. Yani bunu kim üzerine alınırsa odur.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, ama bakın, kötü hissediyoruz, sanki biz söylemiĢiz gibi.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ġsmini koy, ismini koy.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Kim üzerine alınmıĢsa odur.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Muhalefet söylememiĢtir, belki bir gazeteci söylemiĢtir.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Üzerine alınanlara…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Burada öznesi belli olmayan, Ģu adam Ģunu söylemiĢ diye…
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Cümle bitmedi Aykut Bey.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hamza Bey, bu olmaz rica ediyorum ya.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Çaturoğlu, isim söyle.
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, özneli konuĢun lütfen.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – O zaman Ģöyle düzeltelim, “ Siz” demeyelim, Ģöyle yapalım: “ Seni alaĢağı edeceğiz.
Sonun Adnan Menderes‟ ten daha beter olacak.” denilirse diyelim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Evet, çok ayıptır ya!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – …ya da sabahtan akĢama kadar Sayın CumhurbaĢkanına ve makamına küfre varan
hakaretler yapılırsa CumhurbaĢkanı da elbette buna siyasi bir karĢılık verecektir. Bundan daha normal, bundan daha değiĢik bir Ģey
olamaz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Olur mu yani? EleĢtirmeyecek miyiz yani? Ne yapacağız? Hazır olda mı duracağız CumhurbaĢkanı
karĢısında?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hayır, ben hakarete varan, küfre varan değerlendirmelerden bahsediyorum. Elbette
eleĢtirilir. CumhurbaĢkanımız…
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Kaçak saray dedik, kaçak villa dedik; hakaret mi bu Ģimdi? CumhurbaĢkanı kaçak sarayda oturuyor,
kaçak villada oturuyor. Yani bu hakaret mi Ģimdi?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Değerli arkadaĢlar, biz sizi dinledik, ben kimsenin sözünü bölmedim. Lütfen, benim
sözümü de bölmeyin. Eğer sataĢma hisseden varsa benim konuĢmam bittikten sonra oturur cevabını verir.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Tamam, peki.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – CumhurbaĢkanımız kendini topluma adamıĢ bir insandır. Bugüne kadar hangi makamda
bulunduysa o makamları da dönüĢtürmeyi baĢarmıĢ bir insandır. Bu açıdan çok baĢarılıdır. Dolayısıyla Sayın CumhurbaĢkanımızın bu
memleketin idarecilerinden olan sayın kaymakamları, sayın muhtarlarımızı ve diğer sivil toplum kuruluĢlarını Külliye‟ de misafir edip
onlarla fikirlerini, Türkiye üzerindeki görüĢlerini paylaĢması, onlardan fikir alması gayet doğal ve gayet normal bir hadisedir.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Siz hep aynı Ģeyi yapıyorsunuz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – “ Kanunları çiğneyin.” diyebilir mi?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın CumhurbaĢkanımız, kaymakamlara “ Siz gerekirse mevzuatın üstüne çıkın.” demiĢ
olabilir, ifade ediliyor, ben bilmiyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Nasıl olabilir?
BAġKAN – Efendim, “ Mevzuatı vatandaĢ adına yorumlayın, vatandaĢın iĢini zorlaĢtırmayın.” dedi, ben takip ettim.
Buyurun.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Evet, iĢte, mevzuatı vatandaĢ için yorumlayın demiĢ. Bizim zaten uzun yıllardan beri
Ģikâyet ettiğimiz konu bu değil mi? Yani biz…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Siz karıĢamazsınız. Tarafsız BaĢkan! Tarafsız BaĢkan!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ya, arkadaĢlar, lütfen…
ArkadaĢlar, biz zaten kanunların katı Ģekilde uygulanmasından, vatandaĢın lehine yorumlanmamasından Ģikâyetçi değil miyiz?
Mesela bir örnek vereyim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yahu, kanunu biz yapıyoruz, kötüyse değiĢtirelim ya.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ya, Sayın Erdoğdu, bir dakika…
Yani Ģimdi, mesela bizim sosyal yardımlaĢma vakıflarımız var. Ben bunu geçen sayın bakanımıza da söyledim. Burada teoride
bir gelirden bahsediliyor, diyor ki: “ ġu kadar gelir olursa bu vatandaĢa, bu aileye yardım yapılmaz.” Ama bakın, bu iĢin teori kısmı, bir
de bu iĢin pratiği var. Adamın maaĢı var, yeterli, o gelir sınırını da geçiyor ama ne yapmıĢ? Bankaya borçlanmıĢ, maaĢının tamamını
bankaya veriyor ya da icra gelmiĢ, maaĢının tamamı icraya gidiyor, gelirinin tamamı. Yahu, hadi adam kalsın sokakta, aç da kalsın,
efendime söyleyeyim, soğuktan da donsun ama evde…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Çaturoğlu, böyle bir durumda yasa değiĢtirilir, yasa takılmamazlık olmaz.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Bir dakika kardeĢim ya… Bir saniye… Bu insanın çoluğu var, çocuğu var, ailesi var.
Yani teoride böyle söylüyor diye bu insanlar aç mı kalsın, açık mı kalsın, sabaha kadar donsun mu? KardeĢim, orada tabii ki,
kaymakam pratiği uygulayacak, diyecek ki: “ Bunun geliri var ama bu insan borçlu, bu insanın icradan eline gelir geçmiyor, buna tabii
ki kömür yardımı da gıda yardımı da diğer yardımlar da yapılacak.”
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hukuka uygun değil ama yap gitsin.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – ĠĢte, budur, söylenmek istenen Ģey budur. Yani kanunun milletin lehine uygulanmasıdır,
baĢka bir Ģey değildir.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, burada yapılması gereken, yasa değiĢecek, o kaymakamın önü öyle açılır.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Buna baĢka bir mana yüklemeye gerek yoktur değerli arkadaĢlarım.
BÜLENT YENER BEKTAġOĞLU (Giresun) – Bunların ne alakası var?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – ġimdi, CumhurbaĢkanını kaymakamları, muhtarları, sivil toplum kuruluĢlarını KöĢk‟ te
ağırlıyor diye Ģikâyet edenler acaba 28 ġubat sürecinde neredelerdi?
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O zaman biz buradaydık, sen neredeydin?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Genelkurmay BaĢkanı bütün savcıları, hâkimleri, yüksek yargı organlarını, DanıĢtayı,
SayıĢtayı hepsini bir salonda toplayıp onları Hükûmetin aleyhine kıĢkırttığı zaman, “ Rejim elden gidiyor.” teraneleriyle o insanları
bağımlı davranmaya teĢvik ettiği zaman hiç kimsenin gıkı çıkmadı.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Gıkımız çıktı; hem Ģeriata hem darbeye karĢı çıktık.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Çıkmadı hiçbirinizin.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Hiç duymadık ya.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Biz duymadık ağabey, biz duymamıĢız ağabey.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Duymadınız mı? O zaman siz çelik çomak oynuyordunuz ya.
BAġKAN – YaĢın ortaya çıkıyor Sayın Çam, yapma.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Doğru, yaĢlıyım, doğru.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ayrıca değerli arkadaĢlar, çelik çomak oynamadık biz, biz öteki mahalleden geliyoruz,
biz de acılarla geldik.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – O zaman bunu bilmen lazım.
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FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Öteki mahallenin de ne olduğunu biliyoruz.
CumhurbaĢkanı BaĢdanıĢmanımızın bir banka için söylediklerine Ģahsen ben de katılıyorum. Partinin bankası olmaz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Katılıyor musunuz?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Katılıyorum. Partinin bankası olmaz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani ĠĢ Bankasına el mi koymalı?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Ve o bankanın da ne Ģartlarda kurulduğunu, KurtuluĢ SavaĢı‟ nda dünyadaki mazlum
ümmetin fertlerinin “ Bunu savaĢta kullanın.” diye gönderdiği paralarla kurulduğunu herkes biliyor. Öyleyse, bu, bu milletin malıdır.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne var? Ne var?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Partinin bankası olmaz değerli arkadaĢlar.
Basın özgürlüğü, değerli arkadaĢlar…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın KonuĢmacı, bilmem rüĢvet hesabına para gelmemiĢ, para gelmiĢ… Banka kurmuĢlar.
Ayıptır, yazıktır ya bu insanlara! Sanki zimmetine geçirmiĢ. Banka kurmuĢ adamlar.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Banka kurduysa milletin adına kurmuĢtur.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz biliyoruz; 99 milyon lira para gelmiĢ TÜRGEV‟ e, öyle mi yapmıĢ o? Bu, kuranlara
saygısızlık.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – KardeĢim, milletin adına kurulmuĢtur o banka, milletin olmalıdır, bir partinin olamaz, o
zaman bütün partilere bölünmesi lazım.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ya, hangi parti? Ya, hangi parti, onu bir söyle Sayın Çaturoğlu, hangi parti?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – BaĢka parti yoktu ki o zaman.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ya, ne var, ne ilgisi var, siz biliyor musunuz?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Vardır, yoktur, anlatırsın kardeĢim. Cevap vermek mecburiyetinde değilim, anlatırsın.
BAġKAN – Efendim, Sayın Çaturoğlu, kendi zaviyesinden açıklıyor, müsaade edin lütfen, her Ģeye müdahale etmeyin.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ama doğru bilgi vermiyor Sayın BaĢkan; bizim bankamız değil ki, temsil ediyoruz
yönetimini.
BAġKAN – Buyurun Sayın Çaturoğlu.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Değerli arkadaĢlar, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hakaret ve küfür etme özgürlüğü
değildir. Teröre, kana sebep olanlara hiçbir Ģey demeden bu ülkenin bir parçasını canı pahasına savunanlara hiç kimse katil diyemez ve
Ģiddetle ve nefretle kınıyorum. Silahlı mücadele yürüten terör örgütlerini kutsamak, devleti, Hükûmeti ve AK PARTĠ‟ yi katil olarak
nitelendirmek fikir özgürlüğü değildir. Bunları da aydın olarak kabul etmiyorum değerli arkadaĢlarım.
Sanki doğuda ve güneydoğuda bahar var, bayram var, her Ģey güllük gülistanlık, bizim orada emniyet kuvvetlerimiz de
askerimiz de operasyon yapıyor. Böyle bir Ģey yok, böyle bir algı oluĢturulmaya dikkat ve özen gösteriliyor ama hepimizin bildiği bir
Ģey var; burada bir çözüm süreci vardı ve bu süreç de maalesef kötü kullanıldı. Orada PKK terör örgütü yol kesmek, haraç toplamak,
sözde mahkemelerde oradaki insanları yargılamak, kendi fikrinden olmayanları imha etmek gibi Stalinist ve Pol Potçu bir zihniyetle
oraları kan gölüne çevirdi. ĠĢte, Türkiye ve emniyet güçlerimiz bu olaya müdahale ediyor. Oradakileri “ eli silahlı birer çocuk” diye
nitelendirmek de değerli arkadaĢlar, ihanetle eĢ değerdir. Elinde silah kim olursa olsun masum olamaz, o silahı o insanların eline kim
verdiyse onlardan da hesap sormak bu milletin borcudur değerli arkadaĢlar.
Burada, bazı konuların dönüp dolaĢıp, önünde sonunda bütün meselelerin de Ermeni sorununa ve 1915‟ e getirilmesinden de
rahatsızım değerli arkadaĢlar. 1915‟ te ne olduğunu herkes iyi biliyor. Hınçak ve… Diğerinin ismi aklıma gelmiyor.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TaĢnak.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – TaĢnak çetelerinin bu millet yedi düvelle mücadele ederken toprak talebiyle nasıl
Osmanlıyı arkadan vurduğunu ve yüz binlerce insanın katliamına sebep olduğunu herkes biliyor. O gün de toprak için ortaya
çıkmıĢlardı, bugün de masum Kürt halkını kullanarak yine toprak talebiyle karĢımızdalar. Aslında bu ülkede Kürt sorunu yoktur, bir
Ermeni sorunu vardır, toprak talebinde bulunan Ermeni sorunu vardır.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yuh olsun! Yuh olsun sana be!
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu çok ayıp!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Beyefendi, açıklarsınız.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – CumhurbaĢkanı bile “ Kürt sorunu vardır.” diyor ya.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yazıklar olsun!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hakaret etmeyin kardeĢim. Tarihsel geliĢimi var. Bu ASALA neydi, ASALA? ASALA
neydi?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bu ülkenin her 5 kiĢisinden 1‟ isiydik, bugün bir avuç kaldık. Hâlâ biz suçluyuz!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Yok, bir avuç değil, yüz binlerce var.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir avuç kaldık.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Adı Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hasan, yaĢıyor mu bu memlekette? Evet, bir kısmı göçe
tabi tutuldu ama sadece Osmanlı döneminde değil.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sen hangi memlekettensin?
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FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Haçlı Seferlerinde de Ermeniler tehcire tabi tutulmuĢtur.
BAġKAN – ArkadaĢlar, biraz da bütçeye gelelim.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Evet, bütçeye gelelim Değerli BaĢkanım.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – ġu an Diyarbakır‟ da da aynı Ģey yapılıyor. 24 binlik Sur‟da Ģu anda 2 bin vatandaĢ yaĢıyor.
BAġKAN – Sayın Tanal, ben de sesiniz niye çıkmıyor diye merak ediyordum. HoĢ geldiniz.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – ġimdi de orada en fazla zarar gören Müslüman, mütedeyyin, milletine, devletine sahip
çıkan, bağlı olan Kürt kardeĢlerimiz orada zarar görüyor, bütün milletimizin gördüğü gibi. Orada bir güç mücadelesi var. Orası sadece
Cizre‟ yle, ġırnak‟ la, Hakkâri‟ yle sınırlı değil, orada yedi düvelle mücadele yürütüyor Türkiye Cumhuriyeti devleti ve buna da alet olan
insanlar var ve en garibi de bu Mecliste onlara destek olanlar var. Yani HDP‟ yi anlıyoruz da bir de çakma HDP‟ liler var, onları
anlayamıyoruz değerli arkadaĢlar.
TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Çaturoğlu.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Kim çakma?
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, sataĢmadan…
BAġKAN – SataĢma yoktu, var mı?
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Var, var, partiyle ilgili evet.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben de söz istiyorum.
BAġKAN – SataĢmadan dolayı Sayın Temizel‟ e kısa bir söz…
Sayın Paylan, size de sataĢtılar, söz vereceğim.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Değerli milletvekilleri, bir ĠĢ Bankası hisseleri alıp gidiyor. Bu konuda çok ayrıntıya girmeden
sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Ben bu ülkede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu kurmuĢ, kurucu baĢkanı
olarak da bir yıl yönetmiĢ bir insanım. Dolayısıyla bankalarla ilgili olarak yapılacak yalan yanlıĢ haberlerin hangi müeyyidelere tabi
olduğunu da çok iyi bilirim. Bu konuda daha önceden rahmetli bir iĢ adamı “ Bazı kamu bankaları çoktan battı bile.” diye laf ettiği için
ertesi gün kendisine 20 milyar liralık ceza yazılmıĢtı. Ondan sonra ne zaman görse hemen ağzına bir fermuar çekme iĢareti yapardı. Bu
kurumlar kanunlarla korunmaktadır. Önüne gelenin kurumla ilgili olarak yalan yanlıĢ laf söylemesi yasalara aykırıdır, suçtur, suçtur.
Cumhuriyet Halk Partisinin ĠĢ Bankası hisseleriyle ilgili olarak, Atatürk‟ ün mirasıyla intikal etmiĢ bu hisselerle ilgili olarak tek bir
kuruĢluk menfaati yoktur. Yönetimi Cumhuriyet Halk Partisine, oradan gelecek gelirlerin tamamı da daha önceden Türk Dil Kurumu ve
Tarih Kurumuna bağıĢlanır. Yıllardan beri bu olay böyledir, değiĢik hiçbir Ģey yoktur. Daha önceden buna el konma olayı denenmiĢtir,
Anayasa Mahkemesinden dönmüĢ gelmiĢtir bir defa daha. Dolayısıyla “ ĠĢ Bankasının hissesi, partinin bankası” diye bir olay söz
konusu değildir, bu, üzerinde spekülasyon yapılacak bir olay da değildir. Böyle kurulmuĢtur, Cumhuriyet Halk Partisinin burada zerre
kadar kuruĢluk menfaati yoktur, elde edilen gelirlerin tamamı o kurumlara bağıĢlanmaktadır. Bilgi budur değerli arkadaĢlar, bunun
ötesinde gerçekten bir Ģey yoktur. Ha, buna inanmıyorsanız, isterseniz hemen bir komisyon kuralım, bunu da araĢtıralım.
BAġKAN – Bu böyledir Sayın Çaturoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin oradan herhangi bir maddi Ģeyi yoktur, sadece
yönetimdedir.
TeĢekkür ediyoruz.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hazineye intikal etmesinde bir mahzur yok Sayın BaĢkanım.
SEYĠT TORUN (Ordu) – Ona sen karar veremezsin.
BAġKAN – Efendim, zaten gelirlerinin gittiği kurumlar bellidir.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Hazine el koymaya baĢladığı zaman bunun sonunu alamazsınız. Olmaz böyle bir Ģey.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bu tartıĢmanın yeri burası değil. Gelirlerini gittiği kurumlar da bellidir.
BAġKAN – Sayın Paylan, buyurun lütfen.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ediyorum.
Ben yokken birisi, 1915‟ i gündeme mi getirdi, bilmiyorum ama…
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Yok.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yok herhâlde, sayın arkadaĢımız kendi kendine celallendi.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hayır. Siz sürekli gündeme getiriyorsunuz; tüm konuĢmalarda olayı oraya
götürüyorsunuz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bu oturumda herhangi bir Ģekilde bu noktaya dokunulmadı ancak bakın, mesele Ģu,
ezcümle Ģu: Bu ülkede eĢitliği hâkim kılamadığımız için bazı toplumsal kesimler öfkeleniyorlar, isyan ediyorlar ve taleplerini
dillendirmeye çalıĢıyorlar. Ancak bu talepler duyulursa, konuĢulabilirse -bakın yeni anayasayı konuĢacağız- bütün toplumsal kesimlerin
talepleri duyulursa bu meseleler biter. Yüz yıl önce, Ankara dâhil, memleketin her yerinde Ermeniler vardı, sizin memleketinizde de
vardı, Zonguldak‟ ta da vardı, bugün yoklar. Her 5 kiĢiden 1‟ isi Ermeni‟ ydi bakın. Bugün binde 1‟ in altındayız, bir avuç kalmıĢız ve
hâlâ biz suçluyuz ne hikmetse. Yani TaĢnak-Hınçak örgütlenmesi Ermeni halkının yüzde 1‟ i bile değildi bakın, yüzde 1‟ i bile TaĢnak
ve Hınçak‟ a inanmıyordu. Nasıl siyasi partiler var, herkes birtakım siyasi partiye güveniyor. Ermeni halkları Osmanlıydı yani bu
toprakların insanlarıydı. Dedem Osmanlı vatandaĢıydı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢıyım. Dedem, bir ayakkabıcıydı ve
katledildi dedemin sülalesi. Bir yetim olarak hayatta kaldı ve bu, bir devlet kararıyla oldu. Hep Ģikâyet ettiğiniz ilk cunta tarafından
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yapıldı bu soykırım, ilk cunta bakın, Ġttihat ve Terakki cuntası devleti ele geçirdi, darbe yaptı Talat, Enver, Cemal ve Müslümanlar dâhil
herkese zulmetti.
BAġKAN – Cemal PaĢa‟ yı ayrıĢtırdınız orada herhâlde.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Talat, Enver, Cemal PaĢalar ve Ermeni halkını da bir devlet kararıyla bakın, suçlu suçsuz ayırt
etmeden, hani bugünlerde çok dillendiriliyor ya yani suçlu varsa devlet yakalar, suçluyu cezalandırır. Topyekûn Ermeni halkını yok etti,
bu Ġttihat ve Terakki cuntası ve yüz yıldır hepimizi aynı zihniyet gadre uğratıyor. Mütedeyyinler, Kürtler, Aleviler, Ermenil er herkesi
gadre uğrattı. Sizi de gadre uğrattı ama Ģimdi güçlüyüz zannediyorsunuz. Hayır, değilsiniz çünkü aynı zihniyet devam ediyor, kol
geziyor memlekette. Hiçbir zaman hesap vermedi. Gelin bu hesabı hep beraber soralım ve demokratik bir sistem kuralım. Bizim
derdimiz bu.
BAġKAN – Sayın Paylan, teĢekkür ediyorum size de.
Sayın Torun, buyurun lütfen.
SEYĠT TORUN (Ordu) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli BaĢkanı, Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, CumhurbaĢkanlığı Genel
Sekreteri, SayıĢtay BaĢkanı, Kamu BaĢdenetçisi, Kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli temsilcileri ve değerli basın emekçileri;
öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üyesi bulunduğumuz bu yüce çatıyla ilgili görüĢlerimle baĢlamak istiyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin iradesinin temsil edildiği yer olması nedeniyle ülkenin en değerli ve saygın kurumudur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi denince ilk akla gelen kanun yapmaktır. Kanun yapma açısından son söz Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir. Komisyonumuz da bu yüce kurumun mutfağıdır. Bu konuya çok değinildi ama ben bunu ısrarla dile getireceğim; Genel
Kurulda da getirdim, Komisyonda da getirdim ve her yerde de dile getireceğim. Ancak, ne yazık ki bütçe çalıĢmalarından önce bu
Komisyonda kaç tane torba kanun görüĢtük. Birbirinden alakasız pek çok yasal düzenlemeyle ilgili uzman komisyonlarca
görüĢülmeden, tartıĢılmadan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi, çok önemli yasal düzenlemeler alelacele geçirildi.
Sayın Meclis BaĢkanına soralım: Bir an önce çıksın diye bu kadar önemli düzenlemeler bir torbanın içine nasıl konulur? Nasıl
yasalaĢtırılır? Konuyla ilgili kendi ihtisas komisyonuna gönderilmeden derhal Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek bir baĢka
tasarının içine nasıl sıkıĢtırılır? Bu konuda zatıalinizi ziyaret ettik ve problemimizi de anlattık. Peki, biz Türkiye'yi nasıl ileriye
taĢıyacağız? GeliĢmiĢlik düzeyine nasıl çıkaracağız? Halkın refahını, eğitim kalitesini, sağlık kalitesini nasıl yükselteceği z? Nasıl
önleyeceğiz iĢsizliği? Nasıl çare bulacağız yoksulluğa? Ġnsani geliĢmiĢlik endeksinde, demokrasi endeksinde, basın özgürlüğü
endeksinde nasıl üst sıralara çıkacağız? Burada yapılan kanuni düzenlemeler sadece bir sayısal çoğunluk istiyor diye yapılıyor? Hem
devletin iĢleyiĢini hem de yurttaĢlarımızın yaĢamlarını etkileyen bütün önemli düzenlemeler kalitesizce kanunlaĢtırılması mı gerekiyor?
Muhalefetin görüĢ ve eleĢtirileri dikkate bile alınmıyor? Önergelerimiz karĢısındaki tutuma hiç değinmek bile istemiyorum. Ne yazık
ki, daha önceki dönemlerde Sayın BaĢbakanının “ Artık torba kanun olmayacak.” demesine rağmen iktidar partisinin bu yönteminden
vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği de anlaĢılıyor. Esas komisyonu, farklı olan bir düzenleme, hızla çıksın diye farklı bir teklifin içine
yerleĢtirilmekte, tali komisyonlar iĢlevsizleĢtirilmektedir. Torbalar çuvala, yapılanlar çorbaya dönüĢmektedir.
Ġktidar partisince yasama organı yürütmenin güdümüne sokuluyor. Yasalar milletvekillerince değil, iktidar partisi yetkililerince
yapılıyor. Ġktidar yetkilileri sadece "Ben bilirim." diyor. Muhalefet Partileri tarafından verilen, ülke sorunlarının tartıĢılıp çözüm
bulunması istenilen araĢtırma önergeleri sayısal çoğunlukla reddediliyor. Peki, iktidar partisinin milletvekillerini bu halk seçti de,
muhalefet partisi milletvekillerini baĢka ülkenin halkı mı seçti? Bu yöntemler yüce Meclisin ne üstlendiği sorumluluğa ne geleneklerine
ne de saygınlığına yakıĢıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer önemli bir görevi de yürütme organının faaliyetlerini denetlemektir. En az kanun
yapmak kadar önemlidir. Bu denetimin önemli ayaklarından birini ise bildiğiniz gibi soru önergeleri oluĢturmaktadır. Daha önceki
dönemlerde olduğu gibi, verilen soru önergelerinin cevapsız kalmayacağını umut ediyor ve yürütmeye, muhalefetin de iktidar
milletvekilleri gibi halkın oyu ve iradesiyle geldiğini hatırlatmak istiyorum.
Sayın BaĢkan, CumhurbaĢkanlığı bütçesine iliĢkin bazı değerlendirmelerde de bulunmak istiyorum. Günler ve geceler boyu
uzun ve yoğun görüĢmeler yapılacak. Bu görüĢmelerde tabii ki en çok hassasiyetin gösterildiği görüĢmeler CumhurbaĢkanlığı
bütçesinin görüĢmeleri olmalıdır. Çünkü devletin en yüce makamı CumhurbaĢkanlığıdır. Siyaset üstü bir kurumdur. Tarafsız ve eĢit bir
anlayıĢa sahiptir. Bu, Anayasamızın 103‟üncü maddesinde CumhurbaĢkanının edeceği yeminde de açıkça belirtilmiĢtir. Bu makamlarla
ilgili söylemler ve davranıĢlar devlet adabı ve nezaket gerektirir. Ancak Sayın CumhurbaĢkanının söylemlerinin, tavır ve
davranıĢlarının ne yazık ki baĢında bulunduğu bu yüce makamın saygınlığına, tarafsızlığına uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Gün
geçmiyor ki Sayın CumhurbaĢkanından, oturduğu makamın itibarını zedeleyecek söylem ve eylemler olmasın. Bu ülkede kendisi ve
AKP için ifade özgürlüğünü savunabilir. Kendisinin dıĢında hiç kimse için maalesef ifade özgürlüğü bulunmamaktadır. Sayın
CumhurbaĢkanının her konuya hakimiyeti vardır, her konuda otorite sahibidir. Ne yazık ki cumhuriyet savcıları da CumhurbaĢkanının
savcısı olmuĢtur; onun Ģikâyetine göre görev yapmaktadır. Cumhurun baĢı ülkeyi kutuplaĢtırmıĢtır, ayrıĢtırmıĢtır, ötekileĢtirmiĢtir.
Oysa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının, devlet baĢkanı olan CumhurbaĢkanından beklediği tüm topluma aynı mesafede yaklaĢarak,
kucaklayıcı ve tarafsız olmasıdır.
Kendisinin ve sonrasında Sayın Davutoğlu'nun o derin öngörüleri sayesinde Türkiye de oradan oraya savrulur hâle gelmiĢtir.
“ Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi terk edilmiĢ, bedelini ise halk canıyla, kanıyla ödemektedir ve ödemeye devam etmektedir.
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BaĢka ülkelerin iç iĢlerine karıĢmayı âdet hâline getirmiĢler ve her defasında uluslararası arenada rezil olmuĢlardır. Böyle devam
ederse olmaya da devam edeceklerdir. Türk milleti bunu kesinlikle hak etmemektedir. Yanı baĢımızda mezhep savaĢları son hızıyla
devam etmektedir, dıĢ politika içinden çıkılamaz bir kaosa doğru sürüklenmiĢtir.
Kendisini Türkiye'nin sahibi zanneden Sayın CumhurbaĢkanının sayesinde ülke kutuplaĢmıĢ ve ötekileĢmiĢtir. Özellikle
ülkemizin böylesine kutuplaĢtığı bir ortamda, yanı baĢımızda maalesef bir konjonktürde ülkedeki tüm siyasi aktörler söylem ve
eylemlerine dikkat etmesi gerekmektedir.
Türkiye'nin geleceği siyasal çıkar hesaplarının üzerinde tutulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının devlet baĢkanı olan
CumhurbaĢkanından beklenen, tüm topluma aynı mesafede yaklaĢarak kucaklayıcı ve tarafsız olmasıdır. Ġçinde bulunduğumuz bir
konjonktürde ülkedeki tüm siyasi aktörlerin söylem ve eylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin geleceği siyasal çıkar ve
hesapların üstünde tutulmalıdır.
Sayın SayıĢtay BaĢkanım, size de tek cümleyle bir ifadede bulunmak istiyorum. VatandaĢın cebinden vergiyle alınan kamu
gelirlerinin nasıl harcandığı, nerelere harcandığı, hak yenilip yenilmediğini ortaya çıkarmak SayıĢtayın baĢ görevidir. Sizler
denetçisiniz, sizler iktidarın yörüngesinde değilsiniz ve olmamalısınız.
Bir iki cümle de Kamu BaĢdenetçiliğiyle ilgili söyleyeceğim. Kurumunuzun görev tanımı, kamu idarelerinin her türlü eylem ve
iĢlemleri ile tutum ve davranıĢlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayıĢı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araĢtırmak ve idareye önerilerde bulunmak. Ülkemiz açısından sorunlara baktığımız zaman ise, hak ve özgürlüklerin
korunması, kötü yönetimin önlenmesi ve birey yönetim iliĢkilerinde hakkaniyetin kollanıp gözetilmesi noktalarında pek çok
eksikliklerimizin bulunduğu bir gerçektir. Bürokrasinin hantallığı, bürokratların iĢgüzarlığı, kırtasiyecilik, kimi zaman yönetimin halka
yabancılaĢması, siyasal istikrarsızlıklar, alınan kararlarda ve yapılan eylem ve iĢlemlerdeki isabetsizlikler. Bütün bunların sonunda çare
olarak sorunları çözmede politik kayırmacılık eĢ, dost, akraba kollamacılığının meĢruiyet kazanmasına yol açmakta.
Peki, kurum olarak sizler, kamu yönetiminin iyileĢtirilmesine, kamu yönetimi-birey iliĢkilerinin güçlendirilmesine, insan
haklarının korunmasına, hukuk devletine ve katılımcı demokrasiye katkıda ne kadar bulunuyorsunuz? Biraz önce dile getirdiğim
sorunlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Bunu bilmek en doğal hakkımız.
TeĢekkür ediyorum.
Bu duygu ve düĢüncelerle saygılarımı sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Torun.
Sayın Ayar, buyurun lütfen.
HĠKMET AYAR (Rize) - Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar, baĢta Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanımız olmak üzere,
Komisyonumuzun çok değerli misafirleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Komisyon çalıĢmalarımız ve Genel Kurul çalıĢmalarımız milletimiz için hayırlar getirmesini yüce Allah‟ tan temenni ediyorum.
Bugün burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe hakkı gereğince, 2016 yılı bütçesini görüĢüyoruz. Birçok arkadaĢımız konuĢuyor,
herkesi dikkatlice dinliyorum. Bu konuĢmaların çok büyük bölümünden de faydalandığımı ifade etmek istiyorum. Mesela, az önce bir
önceki oturumda konuĢan Sayın Zekeriya Temizel Bakanımızın konuĢmasından çok faydalandım. Yine, biraz önce Sayın Lale
Hanım‟ ın konuĢmasından yine faydalandım. Sayın Torun‟ un konuĢmasından faydalandım. Bir sürü eleĢtiriler yaptı, dinledik, tahammül
ettik çünkü burası bu iĢ için var. Ancak, bazı milletvekillerimiz var ki hangi konuyla alakalı olursa olsun söz almıĢ oldukları her
ortamda kliĢe cümlelerle Sayın CumhurbaĢkanımızla ilgili maalesef bildik cümleleri kullanmaya devam ediyorlar, aynı cümleleri
tekrarlayıp duruyorlar. Ġsim de vereceğim -sataĢma ise de tabii ki cevap hakkını kullanabilir arkadaĢlarımız- Aykut Erdoğdu Sayın
Milletvekilimiz, Musa Çam Sayın Milletvekilimiz, bunu hep yapıyorlar.
Bu yoğun suçlamaların baĢladığı 2013 yılından bu yana millete kaç kere gittik? 30 Mart 2014 Mahalli Ġdareler Seçimi bu
suçlamalarla yapıldı. Herkes dağarcığında ne varsa ortaya koydu, konuĢtu sizler de bizler de. Sonuç, yüzde 45,5. 10 Ağustos 2014
CumhurbaĢkanlığı Seçimi, suçladığımız Recep Tayyip Erdoğan tek baĢına seçime girdi, 13 parti bir araya gelerek, bir blok olarak
karĢısına çıktı. Sonuç, yüzde 52. Bu seçimde “ Ben farklı bir CumhurbaĢkanı olacağım, milletle bağımı kesmeyeceğim, milletle
konuĢacağım.” diyerek bu yüzde 52 oyu almıĢtır, bunu hiç unutmayalım. 7 Haziran 2015, birileri “ AK PARTĠ tamam.” dedi, hâlbuki
AK PARTĠ yüzde 41 oy almıĢtı. En yakın iki partinin toplamı yüzde 41 ederken zafer iddialarında bulundular, AK PARTĠ‟ yi seçim
yenilgisiyle suçladılar ve nihayet 1 Kasım 2015 yüzde 49,5, yüzde 49 değil, hatırlatıyorum yüzde 49,5. Tüm bu seçimlerde siz çıkıp
tüm bu iddiaları millete anlattınız, biz de savunmamızı yaptık. Recep Tayyip Erdoğan da çıktı anlattı; millet size inanmadı, millet
Recep Tayyip Erdoğan‟ a inandı. Siz de artık baĢka Ģeyler söyleyin. Ġktidara gelmek istiyorsa siyasette, demokratik ülkelerde partiler
milletin inanacağı, milletin takdir edeceği Ģeyleri bulup konuĢmak durumundadır.
Diğer bir üyemiz, konuĢması esnasında, sabah oturumunda, AK PARTĠ Grubuna laf atıyor, vesayet altında olduğumuzu iddia
ediyor, tepkimiz karĢısında “ Ben böyle düĢünüyorum." diyor. Ya, ben de birtakım kiĢiler hakkında birtakım Ģeyler düĢünebiliyorum
ama bunları size itham edercesine söylemiyorum. Mesela, 7 Hazirandan 1 Kasıma giderken neden 80 milletvekilinden 40 milletvekiline
düĢtünüz demiyorum ama demek ki bir yerde bir yanlıĢ var, bir hesap hatası var. Herkes kendi hesabına baksın, bu hesap hatalarını
görsün. Millete hizmet etmek isteyenler milletin neye inanacağını, neye ikna olacağını, neyi istediğini görsün, öğrensin ve bu Ģekilde
seçim meydanlarına çıkıp burada da bu çerçevede konuĢmalar ortaya koyalım.
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Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; 2016 yılı bütçesini konuĢuyoruz. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı,
CumhurbaĢkanlığı, SayıĢtay BaĢkanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçelerini görüĢüyoruz. Devletimizin bu güzide
kuruluĢlarının bütçelerinin milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.
(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti)
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Ayar.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan sataĢma var, direkt ismimizi kullanarak sataĢma var.
BAġKAN – Tamam, sataĢmadan size söz veriyorum Sayın Çam.
Buyurun.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
AKP Rize Milletvekili Sayın Hikmet Ayar konuĢmasında açık ve net bir Ģekilde Sayın Erdoğdu‟nun ve benim adımı zikrederek
konuĢmalarımızın tamamında Sayın CumhurbaĢkanına hakaret ettiğimizi ifade ettiler ve seçim sonuçlarıyla ilgili bir bağlantı kurdular,
“ Bu kadar seçim kazanmıĢ bir lider, bir CumhurbaĢkanına bu kadar eleĢtiri haksızdır ve yersizdir.” demek istediler.
ġimdi, tabii ki, kuĢkusuz, seçim sonuçlarında bir baĢarının olduğu ortadadır. Bu, tabii ki ne kadar demokratik, ne kadar
antidemokratik, bununla ilgili söylenecek çok söz var, yeri ve zamanı gelince bunları dile getireceğiz. Ama, Sayın Hikmet Ayar‟ ın da
Ģunu bilmesi gerekir ki: Seçim kazandı diye hiç kimse tabu veyahut da Tanrı olarak ilan edilemez, onların da mutlaka eleĢtirilecek ve
eleĢtirilmesi gereken yönlerinin olduğunu, muhalefet partisi milletvekili olarak, BaĢbakan da olsa CumhurbaĢkanı da olsa bakan da olsa
mutlaka uygulamalarıyla ilgili, tasarruflarıyla ilgili burada söz hakkımızın olduğunu ve bunu en acımasız Ģekilde ama çok hakaret
etmeden dile getirmek bizim görevimizdir. Bir kez daha söylüyorum: 78 milyonluk bir ülkenin BaĢbakanlığını yapmıĢ,
CumhurbaĢkanlığını yapmıĢ birinin kaçak sarayda, kaçak villalarda oturma hakkı yoktur. Daha legal, daha yasal binalar yapmak ve o
binalarda görevini yapmak ve o binalarda tatil yapma hakkına sahiptir. VatandaĢa yasalar, kanunlar ne kadar uygulanıyorsa bu ülkenin
CumhurbaĢkanı da vatandaĢın uyması gereken kadar yasalara, kanunlara, içtihatlara uyması gerekiyor. Sayın CumhurbaĢkanının
kaymakamlarla yaptığı toplantıda çıkıp “ Mevzuata çok önem vermeyin, mevzuatı da aĢın.” derken o mevzuatın vatandaĢın lehine değil,
o mevzuatı kötü kullanacak kamu görevlilerinin olduğunu biliyoruz çünkü Ģöyle bir gelenekten geliyoruz: Bize vur denildiğinde biz
öldürürüz. Kaymakamların da vur dediğinde öldüreceklerinden hiçbir Ģüphemiz, hiçbir endiĢemiz yok.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Tanal…
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Sayın Meclis BaĢkanı, Sayın CumhurbaĢkanı Genel Sekreteri, sayın bürokratlar, değerli milletvekilleri, değerli basın
mensupları; hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.
Tabii, eğer, özür dilerim, aynı SayıĢtay raporunu elimizde taĢıyorsak, bakabildiğim kadarıyla 114 satırdan, 30 cümleden oluĢmuĢ
olan CumhurbaĢkanlığının SayıĢtay raporunu inceliyoruz burada yani 30 cümle, 114 satır. Tek tek saydım ben ve netice itibarıyla
bunun ne kadar gayriciddi olduğunu, gayriciddi bir rapor olarak hazırlandığı burada açık ve net ortada.
ġimdi, bir hatip arkadaĢımız, milletvekili arkadaĢımız ĠĢ Bankasıyla ilgili, el konulmasıyla ilgili cümleler sarf etti, Sayın
Temizel bunu açık ve net anlattı, bu Bankacılık Düzenleme Kanunu‟ nda manipülasyon suçudur. Manipülasyon suçu ben burada…
Tabii, CumhurbaĢkanı Genel Sekreteri daha önceki cumhuriyet baĢsavcılarındandır, kendileri de, herhâlde, o dönem hatırlayabildiğim
kadarıyla Ankara Cumhuriyet BaĢsavcısı iken herhâlde Sayın CumhurbaĢkanı hakkında davalar vardı, temyiz edilmeden, o dönem
Yargıtaya gidilmemiĢti diye hatırlıyorum ama yanılıyorsam özür dilerim yani böyle bir olayı hatırlıyorum ben.
ġimdi, bu manipülasyon suçu nedeniyle, ben, burada, tüm cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Niçin? Çünkü, burada
ĠĢ Bankasında hissesi olan, değer kaybeden insanların değer kaybından dolayı da bu hatipler hakkında da tazminat davası açma hakkı
var. Netice itibarıyla, kimin hisse senedi varsa, kimin burada değer kaybı yani banka bu Ģekilde manipülasyon eylemleri nedeniyle
değer kaybına uğrarsa ekonomik anlamda tazminat davaları açma hakkı var, bu konuyu burada kapatıyorum.
Geliyorum, netice itibarıyla bakıyoruz biz, CumhurbaĢkanlığının bütçesi görüĢülüyor burada. Benim, Sayın CumhurbaĢkanı
Genel Sekreterliğine… CumhurbaĢkanı makamında kaç danıĢman çalıĢıyor? Bunların ücretleri birer birer ne kadardır? 2016 yılı
içerisinde de danıĢman kadrosu yükselecek mi yükselmeyecek mi? Ücretler hakkında… Bunlar tek tek eğer bildirilebilirse sevinirim.
Ayrıca, CumhurbaĢkanlığı makamında kaç kara, hava ve deniz aracı var? Netice itibarıyla, bunlar kiralık mı, mülkiyet mi? Bunların da
ayrıntılı bilgilerini istirham ediyorum. CumhurbaĢkanlığı mahalinde yine kaç personel çalıĢmakta? Bunlar özel güvenlik ayrı, polis
ayrı…
ġimdi, muhtarlarla düzenli toplantılar yapıyor. Burada benim Sayın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinden istirhamım Ģu,
engelli vatandaĢlarımız diyor ki: “ Bizim sorunlarımız çok. CumhurbaĢkanı bu kadar muhtarı çağırıyor da biz engelli vatandaĢları niçin
çağırmıyor? Bizim bu sorunlarımızı dinleyen kimse yok. Kamu kurumlarında dünya kadar… Bizim özel sektörde yüzde 3, kamu
kurumlarında yüzde 4 kontenjan hakkımız var iken bunların hiçbiri değerlendirilmiyor.” Bu CumhurbaĢkanlığında toplanan muhtarla
ilgili bunların geliĢ gidiĢ paralarını, masrafını, kalıĢ parasını kim ödüyor, ne kadardır, bunun ayrıca maliyetleri ne kadardır? Burada,
yine, aynı Ģekilde, CumhurbaĢkanlığı binasının doğal gaz, elektrik, su yani ısıtma ve klima giderleri aylık ne kadardır? Burada, tabii,
Sayın Meclis BaĢkanından benim bir istirham var, bugün bize bir yazı göndermiĢlerdi, milletvekillerine birer tane bilgisayar
gönderiyorlar hediye. Yani, bu, Meclisin bütçesinden mi karĢılanıyor? Bunu birileri hibe olarak mı gönderdi, nedir bu? Yani, netice
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itibarıyla milletvekilleri hakikaten çok fazla çalıĢtıkları için bu bilgisayarlara ihtiyaç mı var? Zaten her odada birer tane bilgisayar var.
Benim görebildiğim kadarıyla milletvekilleri burada -yani çok özür diliyorum, çalıĢan arkadaĢlarımızı ben tenzih ediyorum- yani
kimsenin de çalıĢtığı yok, parmak kaldır, parmak indir. Yani, keĢke sizin o yazının içeriğinde belirttiğiniz Ģekilde aktif ol arak
parlamenter faaliyetlere katılmıĢ olsaydı, lojistik destek anlamında olabilirdi ama milletvekilleri bu bilgisayarları alabilecek güce,
ekonomik duruma da sahiptirler diye düĢünüyorum. Yani, açlıkla periĢan olan vatandaĢlarımız var. Diyarbakır Sur‟ da göç eden
insanlarımız var. Bu paralar, bu bilgisayara vereceğiniz parayı o göç eden insanlara eğer gönderilmiĢ olsaydı daha yerinde olurdu diye
düĢünüyorum ben.
ġimdi, burada yani o netice itibarıyla…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tanal, ek süre veriyorum.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – ġimdi, televizyonla ilgili de benim Sayın Meclis BaĢkanlığından Ģöyle bir istirhamım var:
Hatırlanırsa, yanılmıyorsam, 1993 yılında o dönemin TRT Genel Müdürlüğüyle Meclis BaĢkanlığı arasında yapılan bir protokol vardı.
O protokol 2011 yılına kadar hiç uygulanmadı, 2011 yılında uygulandı yani o arada bu protokol askıya alındı. Bunun iptaliyle ilgili
idare mahkemesine dava açtık, bu hâlen devam ediyor. Sizden benim istirhamım yani 2011 yılına kadar TRT‟ yle yaptığınız sözleĢme
uygulanmadı, askıya alındı, 2011‟de niçin bu uygulanmaya baĢlandı? Yani, burada Parlamentodaki eleĢtirilerin kamuoyuna
duyurulmaması için miydi? Yani yoksa 2011‟ e kadar bu kadar yayınlandıysa bunun bir mahzurunun olmaması gerekirdi diye
düĢünüyorum.
Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Durmaz…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın BaĢkanım, Sayın Meclis BaĢkanım, SayıĢtay BaĢkanımız, kamu denetçileri adına Sayın
BaĢkanımız ve Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyor, görüĢmekte olduğumuz bütçelerin yasalarda olduğu
gibi kullanılmasını, hesap verilebilir noktada da herkesin üzerine düĢen özen ve titizliği göstermesini diliyorum.
Parlamento, demokrasinin ve eĢitliğin yasalarını yapan, halkı temsil eden bir kurumdur yani demokratik, eĢitlikçi ve özgürlükçü
parlamentoların böyle olması beklenir oysa bugün ülkemizde eĢitsizliklerin, adaletsizliklerin, keyfî uygulamaların neredeyse baĢ
kurumu hâline gelmiĢtir. TaĢeron çalıĢtırmayı ortadan kaldıracağını söyleyen Hükûmet, taĢeron cennetinin en büyüğünü -üzülerek ifade
edeyim ki- Parlamento çatısı altında yapmaktadır. Çaycısından aĢçısına, temizlikçisine kadar personelin neredeyse tamamına yakını
taĢeron firmaların elemanı durumundadır. ġimdi, siz Türkiye Büyük Millet Meclisinde taĢeronu fiilen tek çalıĢma biçimi olarak
kullanacaksınız, sonra da çıkıp seçim meydanlarında halktan oy almak için “ TaĢeronu kaldıracağız.” diye vaatlerde bulunacaksınız. Bu,
aklı baĢında hiçbir insana inandırıcı gelmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi neden hizmeti Ģirketler aracılığıyla satın alıyor? Gelip
geçici bir kurum değil, bu ülkenin temel taĢı bir kurum.
Sayın BaĢkanım, ettiğiniz yemine uygun, hakkaniyet, adalet, kul hakkı sözlerinin gereğinin yapılmasını sizden özenle ve
titizlikle bekliyoruz. Gerçekten, kul hakkına sahip çıkacaksak, çalıĢma yaĢamında hakkaniyeti sağlayacaksak bu çalıĢma biçimini
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısından baĢlayarak bütün ülkemize yaymalıyız. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalıĢan
danıĢmanların iĢsizlik maaĢ hakkı, kıdem tazminatı hakkı yoktur ve hepimizce de bilinmektedir. ÇalıĢma arkadaĢı olduğumuz, bizimle
birlikte emek veren danıĢmanlarımız, mesai kavramından uzak, güvencesiz çalıĢmakta ve dönem sonlarında da kimlerle çalıĢacağını
bilmeden, çaresiz, seçilen milletvekillerinin kapı kapı ziyaretlerini yaparak o emeğe, o birikime, o donanıma sahip arkadaĢlara zor
anları bu çatı artık yaĢatmamalıdır.
Yüce Meclis, çalıĢanların parasını, emeğini, alın terini özenle ve titizlikle koruyarak onore edip iade etmelidir. Yıllarını Meclise
vermiĢ bu arkadaĢlarımızın evrensel haklardan yararlanması Meclisin var olan itibarına itibar katacaktır, aksi ise Meclise güvensizlik
getirecektir. Bu çalıĢma anlayıĢı demokrasiye, insan haklarına, iĢçi haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç yakıĢmamaktadır. Yüce
Meclisin saygınlığı böylece azalmaktadır. Adaletsizlikler bunlarla sınırlı değil, Mecliste aynı iĢi yapan, aynı ücreti alamayan birçok
arkadaĢımız da bulunmaktadır. Yine, kendini kadrolu zanneden birçok personel de unutulmuĢ durumdadır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi kendi çatısı altında istihdam edilen bireyin haklarını korumalı, geliĢen ve değiĢen dünyada bunları geliĢtirmelidir.
Bütçelendirme bu çerçevede yapılmalı, eĢitsiz uygulamaların kaldırılması için bugünü Sayın BaĢkanım, bir fırsat olarak kabul
etmeliyiz.
Grup ve milletvekili danıĢmanlarının özlük haklarının düzenlenmesi, yine memurların, sözleĢmeli personelin, taĢeron iĢçilerin
sendikal hakları da bir an önce özgürce tanınmalıdır. Ayrıca, çay ocağı, restoran, oda görevlileri gibi birimlerde çalıĢan taĢeron
iĢçilerine özlük hakları emeklerine yaraĢır ve yakıĢır Ģekilde verilmelidir. Bu eĢitsizliği acilen ortadan kaldırmak noktasında,
inanıyorum, burada bütün siyasi partiler ortak bir noktada buluĢacak, Sayın BaĢkanıma bu noktada destek vereceklerdir. Grup ve
milletvekili danıĢmanlarının ve taĢeron iĢçilerinin mesai kavramı olmadığı için yıpranma payı hakkı da verilmesi gerekmektedi r. ĠĢ
güvenliğinden yoksun, iĢsiz kaldıklarında kıdem ve iĢsizlik maaĢı alamayan bu kitleler, iĢte bu yasama döneminde, bu çalıĢma
ortamından, buradaki değerlerden çok Ģey beklemektedirler. Mecliste engelli istihdamının diğer kurum ve kuruluĢlara örnek olacak bir
Ģekilde artırılması ve hayata geçirilmesi beklenmektedir. Mecliste memurlar dıĢındaki personelin iĢten çıkarılmaya karĢı koruma
hakkının da sağlanması Türkiye'deki çalıĢma yaĢamına da buradan geçilmesini bekliyoruz.
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Değerli milletvekilleri, demokrasi anlayıĢına aykırı uygulamalar, günümüzün yeni Türkiye‟ sinde Türkiye'nin gündeminden sık
sık eksik olmuyor. Bu anlayıĢ, Parlamento çalıĢmalarına da hâkim olmuĢtur. Meclis BaĢkanlığı âdeta koruyucu bir iĢleve bürünmüĢtür.
Sayın BaĢkanım, az önce Sayın Aykut Erdoğdu‟ nun da verdiği bir soruĢturma önergesi, yine 24/12‟ de Bülent Tezcan, Aydın
Milletvekili ve yeter sayıda arkadaĢının imzasıyla verilen araĢtırma önergeleri ne üzücü ki Parlamento tarihinde görülmeyecek bir
ciddiyetsizlikle yeniden sözcükleri düzeltilmek üzere iade edilmiĢtir. Bu tür olayların bu Parlamentoda artık olmamasını diliyoruz.
KeĢke bu Parlamentonun doğru çalıĢmasında dil, üslup ve bu soruĢturma önergelerine gösterdiğiniz hassasiyetleri torba yasalar
birbiriyle yarıĢırken de gösterilmiĢ olsaydı, bu Plan ve Bütçe Komisyonu daha verimli, daha etkin, daha da kalıcı hizmetler verecekti.
Meclisin denetim ve karar alma görevinin hiçe sayılması bu uygulamaların baĢında gelmektedir. Yasa tasarıları torbayla, baskın
bir anlayıĢla devreye sık sık sokulma alıĢkanlığı hâline geldi. Çoğunluğu elinde bulundurmanın pervasızlığı ile toplumun diğer yarısının
beklenti ve isteklerini yok saymak ya da görmezden gelmek artık yavaĢ yavaĢ bu Parlamentoya yerleĢmeye çalıĢıyor. Bu anlayıĢ, bu
antidemokratik tutum ve davranıĢların sigortası önce Sayın Meclis BaĢkanlığı makamı, sonra da hepimizin görevi olmalıdır.
Parlamentoda denetim mekanizmalarının hiçbiri devreye sokulmadan, çalıĢtırılmadan Parlamento yönetilemez. Parlamentoya
sunulmuĢ fakat cevaplandırma sırasını bekleyen -sadece iki buçuk aylık dönemde- 1.400‟ün üzerinde soru önergesi vardır. E-posta
yoluyla iletiĢim ve birtakım soruların sorulup cevaplarının alınabileceği, belli önergelerin gündeme gireceği taraflarımıza
bildirilmiĢken, bekleyenlere duyarsız kalınmasını hiç de doğru ve Parlamentoya yakıĢır bulmuyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu aracılığıyla da halkıyla buluĢmakta. Ama gelgelelim ki bu ülke insanının, çalıĢanının,
yurttaĢının, emeklisinin, kamu görevlisinin, iĢ çevrelerinin, iĢsizlerinin, üniversite gençliğinin yaĢamını ilgilendiren birçok konunun
konuĢulduğu, tartıĢıldığı saatlerde, ne üzücü ki Meclis televizyonu Parlamentoda konuĢulanları halktan saklamaktadır ve gece yarısı bu
Parlamentoya yakıĢmayan, alelacele, birçoğunun evrensel hukuka aykırı anayasal…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)
BAġKAN – Sayın Durmaz, size ek süre veriyorum.
Buyurun.
KADĠM DURMAZ (Tokat) - …maddelerin geri döneceği yasalar, bu karartılmıĢ ekranlar sayesinde halkından gizli
çıkartılmaktadır. Gerçekten bize yakıĢan konuĢtuklarımızın, yaptığımız eylemlerin halkımızın gözü önünde onlarla paylaĢılıp
yapılmasıdır. Sayın BaĢkanım, yüce Mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığının bütçesi görüĢülürken bu yanlıĢtan dönülme
sözünü de sizden duymak istiyoruz.
Değerli arkadaĢlarım, bir diğer bütçe de Sayın CumhurbaĢkanımızın bütçesi. Anayasa‟ mızın 104‟ üncü maddesi:
“ CumhurbaĢkanı devletin baĢıdır. Anayasa‟ nın uygulanmasını devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalıĢmasını gözetir.” diyor.
Buradaki Sayın Genel Sekreterimizin okuduğu metinde devam ediyor: “ Türkiye‟ nin birçok alanda bir süredir yaĢadığı yeniden
yapılanma süreci CumhurbaĢkanlığında baĢlatılmıĢtır.” Sayın Genel Sekreterim, CumhurbaĢkanlığı az müsaade etsin, mevcut
Hükûmetimiz planladığı, programladığı ve Parlamentodan geçirdiği yasalarla bu ülkeyi yönetmeye devam etsin.
Yine, “ Birçok konuda önemli olan projelerin CumhurbaĢkanlığı himayesinde yürütülmesinin kurumlara ve kiĢilere verdiği moral
ve motivasyondur.” diyor. ArkadaĢlar, bu projelerin, bu ülke için hayati önem arz eden her projenin mutlak hükûmetlerin,
uygulayıcıların hedefidir. Sayın CumhurbaĢkanımız mutlaka anayasal çizgilere çekmeli kendini…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
KADĠM DURMAZ (Tokat) - …Ģaibesiz, hepimizin “ CumhurbaĢkanımız” diyeceğimiz, onurlu temsil makamının hakkını
vermelidir.
BAġKAN – Sayın Durmaz, lütfen toparlar mısınız.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Birçok örnekleri saymıĢsınız ve devam ediyor. “ Yukarıda bazı örneklerini sunduğumuz tüm
faaliyetlerimiz Sayın CumhurbaĢkanımızın talimatları, önderliği ve titiz takipleriyle yürütülmekte ve yönetilmekte. Yakın çalıĢma
arkadaĢları olarak bizler ise, onun bitmek tükenmek bilmeyen enerjisine ve temposuna ayak uydurmaya çalıĢmaktayız ve onuru
yaĢamaktayız.” Sizlere o onur hayırlı uğurlu olsun Sayın Genel Sekreterim.
Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlarım; CumhurbaĢkanı yine Anayasa‟ mızın 101‟ inci maddesi uyarınca tarafsız ve siyaset üstü
kalmak durumundadır. CumhurbaĢkanı seçilen kiĢinin partisiyle iliĢiğinin kesileceği ve Türkiye Büyük Milet Meclisi üyeliğinin sona
ereceği hükme bağlanmıĢtır ama burada “parti kurultayları hariç” demiyor, buna da rastlamadık. CumhurbaĢkanımızın din, dil, ırk,
mezhep farkı gözetmeksizin halkımızın tamamının AKP‟ ye oy vermiĢ veya vermemiĢ olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının,
dolayısıyla hepimizin CumhurbaĢkanı olmak durumundadır. Bu çerçevede CumhurbaĢkanından beklenen, tüm topluma aynı mesafede
yaklaĢarak kucaklayıcı ve kapsayıcı olmalıdır. Devletin bütçesini bilerek harcama yapmak ve keyfiyete dayalı bütçe kullanma
alıĢkanlığını da bir an önce terk etmek durumundadır. Çünkü harcanan her para…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız Sayın Durmaz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) - …ve her kuruĢ, vicdan sorumluluğu, tüyü bitmemiĢ yetim hakkı vebali, dolayısıyla da kul
hakkıdır. Eğer burada harcanmıĢ tüyü bitmemiĢ yetim hakkı varsa bu ülkenin yurttaĢı olarak ben peĢinen hakkımı helal etmiyorum.
Değerli arkadaĢlarım, hiçbir bütçesi tahmini bir Ģekilde gerçekleĢmemiĢ ve sürekli artıĢlarla, sürekli denetimden kaçırılmıĢ
harcamalarla devam edip gitmiĢ, üzülerek ifade edeyim, Sayın BaĢbakan ve Hükûmet de buna oldukça cevaz ve yol vermiĢtir.
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Bu anlamda, bu bütçemizin gözden geçirilip harcama, irdeleme ve denetim düzeyinde bizden beklenen Ģekilde gerçekleĢmesini
diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, bir iki dakikalık sataĢmadan mütevellit söz hakkı istiyorum.
BAġKAN – Tamam, Ģöyle, Sayın Erdinç‟ in de bir söz talebi var, belki yeni sataĢmalara yol açar, o da konuĢsun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nereden biliyorsun, pazarlık mı ettiniz, sataĢtınız?
BAġKAN – Evet, Sayın Erdinç, buyurun lütfen.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – TeĢekkür ediyorum.
Pazarlık oldu, evet sataĢacağım, Mehmet Günal…
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanımız, değerli kurum temsilcileri, kıymetli milletvekili arkadaĢlarım; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Güzel bir bütçe görüĢme maratonunu sürdürüyoruz, inĢallah sonuna kadar da böyle çok fazla sıkıntı oluĢmadan bitiririz diye
temenni ediyorum.
Sayın BaĢkanım, yeni bir anayasa sürecine giriyoruz. Tüm siyasi partiler özellikle uzlaĢma komisyonuna üyelerini verdiler.
Ancak, burada kendi açımdan yeni bir sürecin baĢlamasını çok değerli buluyorum ama burada birkaç hususa da değinmekte fayda
olduğunu düĢünüyorum.
Geçtiğimiz dönemde, 24‟ üncü Dönemde yine benzer bir yapıda her siyasi partinin 3‟ er temsilci verdiği bir Anayasa UzlaĢma
Komisyonu kurulmuĢtu. O komisyon yaklaĢık yirmi beĢ aylık bir çalıĢma sürdürdü. O çalıĢma neticesinde binlerce sayfa tutanak
tutuldu, yüzlerce sivil toplum kuruluĢu ile görüĢüldü. 60‟ a yakın maddede bir uzlaĢı sağlandı ama bunlar bir türlü yazım aĢamasına
gelemedi ve daha sonra bu ayrıldı. Burada Ģu husus çok önemli, bütün siyasi partilerin Türkiye‟ nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğu
noktasındaki mutabakatı çok önemli. Ama Türkiye‟ nin duyduğu bu yeni anayasa ihtiyacının özellikle belli baĢlıklarla akamete
uğratılması gerçekten yanlıĢ olur. Bugün baktığımızda yeni anayasayı konuĢuyoruz ama hep önümüze “ Ya, baĢkanlık sistemi” Bunu da
konuĢalım, bundan da çekinmeyelim, BaĢkanlık sistemi de var. Ama bunun içerisinde temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenlemeler
olacak, yasamayla ilgili düzenlemeler olacak, yargıyla ilgili düzenlemeler olacak, yürütmeyle ilgili düzenlemeler olacak. Birçok
hususta yapılacak düzenlemeler Türkiye‟ nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir anayasanın oluĢmasına vesile olacaktır. Ama sadece
baĢkanlık sistemi göz önüne getirilerek, sadece bu husus, sistem tartıĢmaları konuĢularak diğer hususların göz ardı edilmesi ve bu
sebeple de anayasa tartıĢmalarının, anayasa görüĢmelerinin de akamete uğraması endiĢesini de taĢımıyor değilim, geçmiĢ dönemi
yaĢamıĢ biri olarak, geçmiĢ dönemdeki yirmi beĢ aylık bir tecrübeyi görmüĢ biri olarak. Tabii, inĢallah bu yeni çalıĢmalar, sizlerin
ortaya koyacağınız uzlaĢı çerçevesinde güzel bir sonuçla tamamlanacağını ve bu kadar uzun bir süre de olmayacağını temenni
ediyorum. Çünkü yirmi beĢ ay çok uzun bir süre, Türkiye‟ nin acilen yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu çok acil bir Ģekilde, altı ay olur,
yedi ay olur, sekiz ay olur ama maksimum bir yılı geçmemesi gerektiğini de düĢünüyorum.
Tabii, burada Meclisle ilgili değerlendirmeler yaparken Sayın Temizel‟ in Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimiyle ilgili
ortaya koyduğu hususların da çok değerli olduğunu düĢünüyorum. Zira, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminin Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından yapılması da çok değerlidir. Burada, bu çerçevede baktığımızda, özellikle geçmiĢ denemde yaĢanmıĢ olan
veya yaĢanmıĢsa eksikliklerin sizin döneminizde ortadan kaldırılacağını da düĢünüyorum, denetimle ilgili. Bu çerçevede, denetimlerin
iyi yapılması hâlinde ki tabur örneğini verdi Sayın Temizel, tabur örneği önemlidir. Biz bu tabur örneğini sorduğumuzda, karĢımıza
genelde hani, oraya ciddi masraflar yapıldı, burası güzel çalıĢan bir tesisti yıkıldı. Meclis çalıĢmalarının olmadığı bir dönemde, özellikle
Meclisin tatilde olduğu bir dönemde yıkıldı. Sorduğumuz zaman sebep de hemen önümüze “ güvenlik endiĢesi” gibi belki çok da
dikkate alınmasını düĢünmediğimiz, belki çok da haklı bulmadığımız sebepler ileri sürülüyor.
BAġKAN – Milletvekilleri çok Ģikâyetçi bu iĢten.
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Zira, eğer güvenlik endiĢesi olarak düĢünürsek Sayın BaĢkanım, özellikle Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görev yapmakta olan milletvekili arkadaĢlarımızın odalarının bulunduğu yerler de güvenlik açısından çok
sağlıklı değil, eğer o çerçevede düĢünürsek taburla ilgili yıkım sebebini.
Yine, benzer bir Ģekilde denetimle ilgili ki ben geçtiğimiz günde bir tevafuk yaĢadığım bir olay çerçevesinde bir hususu dile
getirmek istiyorum. Kullanmakta olduğum telefonun hattıyla ilgili ilgili operatörü aradığımda operatörle bir sorun yaĢadım. Operatöre
Ģunu sordum: “ Ya, bizim bu operatörlerle ilgili ne kadar aylık ödeme yapılıyor?” Bana söylenen rakam 193 lira. Sayın BaĢkanım, 193
liraya benzer bir çalıĢmayı… Parlamenterler Birliği bir çalıĢma yaptı, bir anlaĢma yaptı, aynı Ģartlarla 5 “ Gigabyte” Ġnternet, 5.000
dakika her yöne konuĢma, 3.000 SMS. Bizse 6.000 dakika her yöne konuĢma 5 Gigabyte Ġnternet, 1.000 SMS. Buna 193 lira ödüyoruz,
Parlamenterler Birliği sadece 59 lira ödüyor, arada böyle bir ciddi fark var. Toplu yapılan ki bugün bireysel olarak baĢvurduğunuzda,
bireysel olarak bir operatöre gittiğinizde bu ödenen rakamın çok çok altında bir rakamla anlaĢma yapılması mümkün olacaktır diye
düĢünüyorum.
Tabii, yine benim, özellikle yeni olduğum dönemde, yeni milletvekili olduğum dönemde burada, bu Komisyonda çıkardığımız
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi TeĢkilat Yasası var. Yine aynı Ģekilde çıkaramadığımız, burada görüĢtüğümüz ama çıkaramadığımız
milletvekili yasası var. TeĢkilat Yasası‟ nda ciddi eksiklikler var, ciddi hatalar var. Bunları belki o dönemde gözden kaçırmıĢ olabiliriz,
belki konuĢulup dile getirilmiĢ olabilir ama burada baktığımızda özellikle birçok yetkinin burada Meclisin temsilcisi konumunda olan
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Sayın BaĢkan yerine Genel Sekretere verilmiĢ olması bir yanlıĢ olarak değerlendiriyorum. Sizlerin de bu hususta bir çalıĢma ortaya
koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi TeĢkilat Yasası‟ nda bir düzenleme yapılması yönünde adım atmanız gerektiği noktasında
görüĢümü iletiyorum.
Yine, uzun zamandır her konuda yasa çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi milletvekilleriyle ilgili bugüne kadar bir
yasayı da çıkaramamıĢ olması çok büyük bir eksikliktir.
ĠnĢallah yeni dönemde hem yeni bir Anayasa hem yeni bir Ġç Tüzük hem de yeni bir TeĢkilat Yasası hem de bir milletvekili
yasasının sizlerin katkılarıyla hayata geçirilmesini temenni ediyor, teĢekkür ediyorum.
Bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.
BAġKAN – Sayın Erdinç, teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, görüĢmeler tamamlanmıĢtır. 2 arkadaĢımızın…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, söz talebimiz vardı.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – ArkadaĢlar, vereceğim, müsaade edin.
2 arkadaĢımızın sataĢmadan söz talebi vardır. Söz alma sırasına göre, buradaki sıraya göre söz vereceğim.
Sayın Çaturoğlu, buyurun.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkanım, deminki konuĢmam esnasında zikrettiğim bazı Ģeylerden dolayı, Ģu
anda burada aramızda bulunmayan bir sayın milletvekili Ģahsımı kastederek bir bankaya el konulmasını istediğimi, arzu ettiğimi ifade
etmiĢtir. Bu, bir niyet okuyuculuğudur çünkü benim konuĢmamın içeriğinde böyle bir Ģey yoktur. Ben sadece, bir siyasi partinin
bankası olamayacağını ifade ettim, asla “ Bankaya el konulmalıdır.” diye bir ifadem olmamıĢtır.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – “ DanıĢmanın söylediğini onaylıyorum, katılıyorum.” dedin, “ Yiğit Bulut‟un söylediğine katılıyorum.”
dedin, daha ne diyeceksin?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Bunun akabinde de gerek Sayın Komisyon BaĢkanımız, bunun bir miras olduğunu ve
gerekse Hocamız Sayın Zekeriya Temizel de konuyu bütün yönleriyle anlatmıĢ, buna da bir itirazımız olmamıĢtır. Bunu ifade etmek
istiyorum.
Bir diğer konu da, tabii, Plan ve Bütçe Komisyonu yükü çok ağır olan bir Komisyon. Sayın Meclis BaĢkanım, daha önce bu
Komisyon üyelerinin bir bütçe harcama hakkı olduğunu biliyoruz. Bu konuda da bir çalıĢma yapılmasını arzu ediyoruz. Bu, bize moral
ve motivasyon açısından da önemli olacaktır diye düĢünüyoruz.
Bu vesileyle de görüĢülmekte olan bütçelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Seçim bölgelerine mi, milletvekillerine özel mi? Neyi kastediyorsunuz?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hayır, bütün milletvekillerine canım, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine. Eskiden var
olan…
BAġKAN – Seçim bölgesini kastetti, Sayın Çam.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Seçim bölgelerini mi kastediyorsunuz?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Hayır, ben o uygulamayı tam bilmiyorum ama böyle bir uygulama olduğunu…
BAġKAN – Seçim bölgelerini kastediyor efendim, Sayın Çam.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, belli bir bütçeyi kendi Ģahsi harcamaları için değil de
seçim çevrelerinde kullanma imkânının olduğunu, bu imkânın kaldırıldığını ama bunun tekrar istediğimizi ifade ediyor, saygılar
sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Erdoğdu.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, benim olmadığım sırada bir milletvekili benim, CumhurbaĢkanına hakaret
ettiğimi ve benzer Ģeyler söylemiĢ. Değerli arkadaĢlar, konuĢmamda söylediğim en ağır Ģey “ Tek adam yönetimi.” Bu siyasal bir
eleĢtiridir, ağır bir eleĢtiri bile değildir. Bakın, örnek olarak veriyorum, dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. ġöyle bir cümle kursam,
kurmam ama: “ AKP, bagajı kanlı, kirli, lanetli bir partidir.” bu bir hakaret olurdu. Bunu bize ġamil Tayyar söyledi. “ CHP, bagajı kirli,
kanlı, lanetli bir partidir.” dedi televizyonda. Veya “ Biz Recep Tayyip Erdoğan‟ ın cibilliyetini biliyoruz.” deseydik hakaretti. Demem
çünkü hakarettir, bize söylendi. Bütün bu yaĢadığımız ortama rağmen bu dozda “ tek adam” demiĢim ya, bunda bir hakaret yok sayın
beyefendi. Çünkü hakaret böyle bir Ģey, hakaretin nasıl olduğunu, nasıl kırıcı olduğunu biliyorum. Ben bir televizyon konuĢmasında
Ģunu söyledim: “ Eğer bütün özgürlüklerimiz elimizden alınacaksa, bizi köleleĢtirmeye kalkarsan sokak sokak direniriz.” Ertesi gün,
kamu kurumlarından finansmanla desteklenen gazetelerde “ CHP‟ nin PKK‟ lı Vekili, -„ tag‟ ler yapıldı bununla- Aykut Erdoğdu „ Hendek
hendek direniriz.‟ dedi.” dediler. Bakın, böyle bir sürü… ġimdi gülümsüyorsunuz ama benim annem 70 yaĢında bir Anadolu kadını.
Profilinde Recep Tayyip Erdoğan‟ ın resmi olan yüzlerce insan benim anneme küfretti, yüzlerce insan. Sosyal medyaya “ Aykut
Erdoğdu” yazın. Mermi resimleri gönderiyorlar, bu haberin gerçek olduğunu sanıp mermi resimleri gönderiyorlar. Ha, bunlardan
yılacak değiliz ama durumu bilin diye anlatıyorum.
ĠĢ Bankası meselesinde, bizim bir mülkiyetimiz yok, 5 kuruĢ almıyoruz. Siz böyle söyleyince sosyal medyada herkes diyor ki:
“ CHP‟ nin ĠĢ Bankası.” Böyle bir Ģey yok arkadaĢlar, 5 kuruĢ bile gelmiyor oradan bize.
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Bir diğer mesele, Sayın Çaturoğlu…
BAġKAN – Süreniz doldu ama…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir ek süre verirseniz çünkü üç, beĢ sataĢma bir arada var. Her birisine ayrı söz istemedim
yani bir de sataĢmadan konuĢmaya çalıĢıyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN – En zor tarafı o zaten.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu 1915 olaylarından baĢlayarak yaptığınız konuĢma… Benim seçim bölgemde Ermeni
seçmenlerim var ve hepsinin hayati tehlikesi var biliyor musunuz? Ölüm mektupları gidiyor, tehditler alıyorlar, böyle ürkek güvercinler
gibi yaĢıyorlar. Bizim görevimiz bu insanları bu korkudan kurtarmak. Eğer biz böyle ayrıĢtırıcı, ötekileĢtirici, tarihin bir tarafından
alıp… Bugün belki söylemezsek çok daha güvenli yaĢayacaklar. Çok dikkatli, özenli dil kullanmamız gerekiyor. Çünkü, toplumda aĢırı
tahrik hissedip -ki böyle bir tahriki de asla kabul etmiyorum- yaĢamsal tehlikeye düĢme ihtimalleri söz konusu. Yani, bunu sizi kırmak
için söylemiyorum, belki aklınıza gelmeyen bir Ģeyi hatırlatmak… Seçim bölgemde görüyorum, bunun ne kadar ağır bir tehdit
olduğunu da görüyorum, ona çok üzüldüm.
Bir de Sayın ġükrü Erdinç‟ e teĢekkür ediyorum. ġöyle teĢekkür ediyorum: Siz demin bu telefon faturasıyla alakalı konuĢtunuz
ya, dedim ki: “ Helal olsun ya, bak böyle bir Ģey olabiliyor.” Bu size ne yaptı biliyor musunuz? Benim aklıma Ģu gelmedi: “ Ya, bu AKP
bir yolsuzluk daha yapmıĢ.” diye bir Ģey gelmedi. “ Helal olsun. Bir milletvekili bu konuda müdahale ediyor, çok nazik bir dille
müdahale ediyor ve demek ki bu adamların bu iĢle ilgisi yok.” diye düĢündüm. Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Mesela
bu yaptığınız konuĢma…
MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Öncesinde var diye mi düĢünüyordunuz?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ya ama bakın…
BAġKAN – Ya arkadaĢlar, önünü sonunu bırakın, güzel bir Ģey söylüyor, dinleyin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sizin için güzel Ģey söylüyor.
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, buyurun lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Ben size teĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, soru-cevap iĢlemine geçeceğim, konuĢmalar tamamlanmıĢtır ama 18.05‟ e kadar bir on dakika ara vereceğim.
18.05‟ te devam edeceğiz görüĢmelere.
Kapanma Saati: 17.55
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.11
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 BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; 12‟ nci BirleĢimin Dördüncü Oturumunu açıyorum.
GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bütçeler üzerindeki görüĢmeler ve kesin hesaplar üzerindeki görüĢmeler tamamlandı.
ġimdi soru-cevap iĢlemine geçeceğim.
Komisyon üyelerimiz için on dakika, değerli milletvekillerimiz için beĢ dakika olmak üzere toplam on beĢ dakika soru iĢlemi
yapacağım. Ondan sonra da sırasıyla Sayın Meclis BaĢkanımız ve ilgili kurum baĢkanlarına, Sayın SayıĢtay BaĢkanımıza,
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterimize ve BaĢdenetçimize söz vereceğim.
Soru, talep sırasına göre, Sayın Paylan, buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Meclis BaĢkanım, önce size sorularım olacak.
Bu çok dilli bir toplantı salonu konusunda ne düĢünüyorsunuz? Bunu talep ediyoruz. Memlekette var olan bütün dillerle ilgili
hem tercüme yapılabilecek hem simültane tercümeyle toplantı yapılacak bir salon.
Ġsraf meselesi çok önemli. Bakın, salonumuz Ģu anda çok sıcak, Meclisin bütün odaları çok sıcak ve ciddi israf var ve o dizüstü
bilgisayarı ben de istemiyorum hiçbir milletvekili de almasın, gerçekten Ģu anda zor durumda olan halkımıza dağıtılsın eğer öyle bir
imkân varsa, o dizüstü bilgisayarları hep beraber lütfen geri çekin.
TaĢeron kalkacak mı? Lütfen, Meclisten baĢlayalım. “ Kamuda taĢeron kalkacak.” demiĢti Hükûmet de programında. Meclisten
baĢlayalım diyorum.
Sayın CumhurbaĢkanı “ HDP muhatap alınmayacak, o iĢ bitmiĢtir.” diye bir cümle kurdu. Sizse Anayasa UzlaĢma Komisyonuna
davet gönderdiniz, biz de icabet ettik. Anayasa UzlaĢma Komisyonunda yer alacağız ve çoğulcu demokratik bir Anayasa oluĢması için
mücadelemizi hep beraber vereceğiz. Ancak, Ģunu biliyoruz ki Sayın CumhurbaĢkanı da bir yandan BeĢtepe‟ de ayrı bir Anayasa
komisyonu kurmuĢ diye haberlerden duyuyoruz. Bu anlamda “ O iĢ bitmiĢtir, muhatap alınmayacak.” cümlesiyle ilgili ne
düĢünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
Sayın Ömeroğlu‟ na bir sorum olacak. Bakın Sayın Ömeroğlu, Fethiye Çetin bir kitap yazdı, davanın avukatı, okudunuz mu
bilmiyorum, “ Utanç Duyuyorum!” diye. Devletin bütün kurumlarının Hrant Dink cinayetinin taĢlarını nasıl ördüğüyle ilgili orada pek
çok delil ortaya koydu. Siz de Ģu kararla, altına imza attığınız Ģuradaki kararla -burada var Sayın Nihat Ömeroğlu diye- Hrant Dink‟ in
Türklüğe hakaret ettiğini, Türklüğü tahkir ettiğini tescillediniz Yargıtay olarak 18 üyeyle. 6 üye karĢıt oy verdi, 4‟ ü de hatta muhalefet
Ģerhlerini buraya koydu ve siz maalesef Hrant Dink‟ in Türklüğe hakaret ettiğini söyleyen tarafta yer aldınız. Bana göre ve Rakel Dink‟ e
göre de -onu söyleyeyim- bebeklerden katil yaratan bir karanlık var.
BAġKAN – Sayın Paylan, toplam süremiz on beĢ dakika. Lütfen sorunuzu alayım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bitiriyorum.
Bu bebeklerden katil yaratan karanlık, gücü elinde tutanlar tarafından hep kullanıldılar. Devlet içinde bazı yapılar bu
cinayetlerin önlerini açtılar, basın tarafından tahkirler oldu ve yargı da bir güçtür bakın. Yargı bir erktir ve yargı da bu gücünü bazen
kötüye kullanıp Hrant Dink‟ in hiç kastetmediği Ģekilde… O sekiz yazısını da okusaydınız, bence okumadan bu kararı verdiniz ya da
okuyup bilinçli mi verdiniz onu bilmiyorum, okumadan verdiyseniz o da büyük bir hatadır. Bu cinayette kullanılan o kurĢunlarda,
dediğim gibi, sizin de o barutta maalesef payınız var. Bu konuda özür dilemediniz ve sizin bu karardan dolayı kamu denetçisi
olmamanız gerektiğini söyledik. Ġstifa etmeyi düĢünüyor musunuz, özür dilemeyi düĢünüyor musunuz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Usta, buyurun lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkanım, değerlendirmeleri yapmıĢtım bu bütçe hakkına iliĢkin olarak. Meclisin bütçe hakkına sahip çıkacak mısınız?
Size sorum bu.
CumhurbaĢkanlığı için de Sayın Genel Sekretere sorum: Saray için bugüne kadarki yapılan harcamalar ne kadardır? Bundan
sonra yapılacak iĢler mutlaka var. Onlar için ne kadar harcama yapılacak. Yani toplam proje büyüklüğü nedir? Bunun bir kısmı daha
önce BaĢbakanlık bütçesinden yapıldığını biliyoruz. ġu anda zannediyorum devri yapıldı, CumhurbaĢkanlığı bütçesinden yapılıyordur.
Bu ayrımı da bize verirseniz sevinirim.
Diğer bir soru, Sayın Genel Sekreter size: CumhurbaĢkanlığının yürüttüğü genel seçim kampanyasının maliyeti ne kadardır?
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Sayın Meclis BaĢkanıma… Biliyorsunuz, etki analizi 5018‟ e göre de bir zorunluluk, mevzuat hazırlama rehberine göre de bir
zorunluluk fakat etki analizi hiçbir kanun tasarısının ekinde yok. Normal Ģartlarda, bana göre, böyle bir kanun tasarısını BaĢbakanlık
gönderdiği zaman kabul edilmemesi lazım. Buna iliĢkin bir Ģey yapmayı düĢünüyor musunuz yani etki analizi olmayan kanun
tasarılarının görüĢülmesinin yapılmaması veya en azından sağlıklı bir etki analizi yapılması konusunda Meclisin bir iradesi olacak mı?
Bir de, üç kuruma birden sormak istiyorum; CumhurbaĢkanlığına, SayıĢtaya ve Kamu Denetçiliği Kurumuna: Neden iç denetçi
atamıyorsunuz? Ne zaman atayacaksınız?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın KuĢoğlu…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben CumhurbaĢkanlığı Sayın Genel Sekreterine sormak istiyorum: CumhurbaĢkanlığı sarayı açıldığından beri kaç Avrupa
Birliği veya Amerika BirleĢik Devletleri‟ nden bakan veya bakan üstü ziyaretçi kabul edildi Ģimdiye kadar?
Bir de, CumhurbaĢkanlığı sarayının maliyetini ne kadar hesapladınız?
Bir de, kaç kiĢi çalıĢıyor CumhurbaĢkanlığı personeli olarak; iĢçi, sözleĢmeli personel ve kadrolu personel olarak?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Yıldırım…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Çok kısa soracağım, diğer arkadaĢların da soru sorma hakkına Ģans tanımak adına.
Ben SayıĢtay BaĢkanımıza sormak istiyorum: Özellikle konuĢmamda ifade etmiĢtim Sayın BaĢkan, SayıĢtayın önceki yıllarda,
2012, 2013 yıllarındaki denetim raporlarının TBMM‟ ye gönderilmemesinin nedeni, gerekçesi ne?
Ġki: SayıĢtayın denetim raporlarında usulsüzlük tespit edilen kaç kamu kurum ve kuruluĢu hakkında soruĢturma yürütüldü?
Üç: SayıĢtayın bağımsızlığı hususundaki tartıĢmalarda rapor göndermeyen SayıĢtay kurumunun konumu nedir? Bakın,
SayıĢtay‟ a… SayıĢtayın bağımsızlığı hususundaki tartıĢmalarda rapor göndermeyen SayıĢtay kurumunun konumu nedir?
Bir de Sayın BaĢkan, Türkiye'de kamu alanında yolsuzluk oranı kaçtır? YurttaĢlar ve özel kurumlar kamuda iĢlerini yaptırmaya
çalıĢırken yolsuzlukla ne oranda karĢı karĢıya kalmaktadırlar? Bu konuda acaba denetimlerinizin bir tespiti, raporu var mıdır?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Yıldırım.
Sayın Yedekci.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – ġimdi, öncelikle herkesi sevgiyle selamlıyorum.
Ġstanbul‟daki Vahdettin KöĢkü‟nün maliyeti ne kadardır? Restorasyon aslına uygun olarak yapılmıĢ mıdır?
Bir ikinci sorum da, milletvekillerine dağıtılacağı duyurulan bilgisayarları promosyon olarak mı aldınız yoksa belli bir bütçe
ayrıldı mı bunu öğrenmek istiyoruz.
TeĢekkür ederiz.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum.
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterine sormak istiyorum: Bugüne kadar muhtarlar ve bugün kaymakamlar, bundan sonraki
katılımcılar kimler olacak? Bir belirleme var mıdır? Bunların giderleri hangi fasıldan karĢılanıyor onu öğrenmek isterim.
Meclis BaĢkanımıza da konuĢmamda söyledim, Mecliste bulunan 4/C‟ liler ve diğer çalıĢanlarla ilgili, kadroya alınmasıyla ilgil i
bir çalıĢma var mıdır? Görev yapan danıĢmanlarımızın kıdem tazminatları sorunu var, arkadaĢlar da dile getirdiler, gerçekten on yıl-on
beĢ yıl burada danıĢmanlık görevi yapıp da bir kuruĢ para almadan buradan ayrılan insanlar var, onların gelecekleri gerçekten son
derece kötü, onlarla ilgili bir düzenlemeyi düĢünüyor musunuz?
Bir arkadaĢım da söyledi, burada tabur diye bir yer vardı. Sabah kalkıyorduk Sayın BaĢkan, geliyorduk orada kahvaltımızı
yapma Ģansımız vardı. Burada yorulup, buradan ara verip oraya gidebiliyorduk. Neden ve niçin yıkıldı? AĢağıdaki restorana mahkûm
edilmiĢ durumdayız yani. Bununla ilgili de bir çözüm düĢünüyor musunuz?
Bir de son soru Meclis TV‟ yle ilgili. Meclis TV‟ nin, Meclis açıldığı sürece TRT‟ nin naklen yayının devam edip etmeyeceğiyle
ilgili bir çalıĢmanız var mı?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Ġlave soru sormak isteyen arkadaĢımız var mı?
Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterine bir sorum olacak.
Bu “ CumhurbaĢkanlığı Külliyesi” diye adlandırdınız. Gerçekten merak ediyorum, Ģimdi, külliye gerçekten Ġslami bir tabir ve
cami ve etrafındaki müĢtemilatı tabir eder. Ben bir Hristiyan olarak veya bir Musevi olarak, sonuç olarak CumhurbaĢkanı benim de
CumhurbaĢkanım, devleti temsil ediyor ve çoğulcu bir isim bulamaz mıydınız külliye dıĢında? Neden külliyeyi tercih ettiniz? Bütün
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarını, inançlısını inançsızını, Hristiyan, Musevi veya Müslüman veya Alevi, Sünni bütün mezhepleri
kapsayıcı daha çoğulcu bir isim bulamaz mıydınız bu anlamda? Bunu merak ediyorum.
Sayın Meclis BaĢkanımıza bir sorum daha olacak. Sayın BaĢkan, Nimetullah Hocamız burada yok, onun sorusu vardı, ben
sorayım: Cizre‟ de bir bodrumda 27 kiĢi, 27 yaralı insan dört gündür orada kalıyorlar ve 4'ü kan kaybından hayatını kaybettiler. Bu
konuda bir giriĢimde bulundunuz mu? O insanlara dört gündür bir ambulans gitmesi ve hastaneye götürülmeleri konusunda talebimiz
var. Bu konuda ne tip giriĢimlerde bulundunuz merak ediyoruz.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
TBMM BaĢkanımıza… Sayın BaĢkanım, burada binaları söylerken birtakım Ģeyleri arkadaĢlar söyledi ama gerçekten Ģimdi eski
binaların yerine yapılanlar, ötekiler berikiler burada bir kafa karıĢıklığı var yani Meclis yapı iĢleriyle ilgili, artık bu siyaseten o geldi, bu
geldi mi oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Birini yapıyoruz, öbürünü yıkıyoruz, onu oradan alıyoruz, bunu buradan alıyoruz, üç dört
defa ödenek iadesi yaptık. Öbür tarafta yıkacağımız yeri bir daha yapıyoruz. Lojmanlar ayrı, öbür taraf ayrı, idari bina ayrı. Ondan önce
bir mantolama yapıyoruz, çatı yapıyoruz, böyle bir uzun vadeli bir Ģey yok mu yani Meclisin bu Ģeyleriyle ilgili Ģöyle önümüze stratejik
plan mı çıkarıyoruz, ne yapılacak, ne edilecek, hangisi acil, hangisi değil, gerçekten gereksiz Ģeyler oluyor. Bu kapsamda bir çalıĢma
var mı yok mu?
Ben enteresan bir Ģeyi gündeme getirmek istiyorum, kim akıl ettiyse, Sayın Genel Sekreter burada bakıyor ama yani bir buçukiki ay bekledikten sonra araç giriĢ kartımızı alabildik. Bakınca yüzüm kızardı. Üzerine kocaman kırmızı bir Ģey yapmıĢınız, üzerine de
yazmıĢsınız nasıl kim akıl ettiyse çok Zihni Sinir bir proje, “ Milletvekilinin içinde bulunduğu araçta geçerlidir." diye. Ya, bu nasıl bir
aklın ürünüdür ben anlamadım. Zaten verdiğimiz bir plaka, bir tane araç plakası var. Öyle bir Ģey varsa zaten polis durduruyor, kimliği
yoksa, baĢka birisi sahte bir Ģey kullanıyorsa yapıyor. Garibime gitti yani bu nasıl bir uygulamadır açıkçası merak ediyorum, maksadı
nedir, onu da anlayabilmiĢ değilim. Hem bir taraftan vekilin itibarı diyoruz, arkadaĢlarımız kanunumuz yok, Ģunumuz yok bunumuz
yok, hepsini söylüyorlar…
Bir de Ģunu merak ediyorum: 2015 yılı içinde böyle Meclis BaĢkanı değiĢikliklerinde atamalar oluyor ama bu ara fazla oldu.
DıĢarıdan atamayla gelen kaç kiĢi vardır? Personelle ilgili 3 bin küsur kiĢi kadrolu, bin küsur, 5 bine yakın taĢeron dediniz ama benim
söylediğim o değil, dıĢarıdan gelen üst düzey ya da orta düzey her neyse, dıĢarıdan atama yapılanlar var mı?
Sayın Genel Sekretere sorum… Yani bir eğitim kampları düzenleniyor, yöneticilerle ilgili birtakım Ģeyler yapılıyor, biz bunları
baĢtan diğer kurumları zaten uyarırken kendimiz de yaparsak bu da kötü örnek olacak. SayıĢtay BaĢkanımız bunları da bir incelesin
aslında. ġöyle söyleyeyim, daha net sorayım, yani sadece sizinle ilgili olmadığı için, bunu defalarca söyledik. Bütçeye bakıyorlar, biz
Bütçe Komisyonu olduğumuz için söylüyoruz, kasım aylarında eğer eğitim harcamalarında bir Ģey varsa bunu bir daha bırakmayalım,
Kalkınma Bakanlığı -Erhan Bey burada bakıyor Ģimdi- yani bize bu Ģeyi yeniden vermez, harcayalım bu ödeneği diye gereksiz yere,
burada yapılabilecek, gereksiz derken eğitim gerekli ama kamunun da birçok yerinde burada birçok eğitim kurumu var hem de binlerce
kiĢiyi eğitebilecek durumda. Onun için Meclis bari bunlara katılmasın, varsa bir Ģey, gerekli olanlar, evet, spesifik yapalım ama büyük
çaplı yapmayalım. Bu konuda da bize yanlıĢ bir bilgi mi geldi acaba, böyle bir Ģey var mı, bu toplantılar yapılmaya devam ediliyor mu
diye açıkçası onları merak ediyorum.
Bir de bu bekleyen Ģeyler de… Siz birkaç tane örnek verdiniz ama Sayın BaĢkanım, geçen dönemden kalanlar ayrı, bazı
araĢtırma komisyonlarının kurulması vardı, bunların bekleyen raporlarının da bir an önce görüĢülmesi ve komisyon raporlarının bir
sonuca bağlanması gerekiyor. Bunlarla ilgili bir çalıĢma var mı, onu merak ediyorum.
Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Tamaylıgil…
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben iki tane kısa soru soracağım, birincisi CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterimize. Bugüne kadar salı günleri yapılan muhtarlar
toplantısı dâhilinde kaç muhtar davet edilmiĢtir? Bu davet edilen muhtarlar bir kriter veya bir öncelikler zinciriyle mi davet
edilmektedir? Bir de bu muhtarların yolluk ödentileri nasıl olmaktadır, sizin bütçenizden mi yoksa kendi bireysel bütçeleriyle mi
karĢılanmaktadır?
Ġkinci sorum da Sayın Meclis BaĢkanımıza. KonuĢma sırasında da üstünden geçmiĢtim ama zaman kısıtlamasında aslında çok
fazla yer bulabildi mi bilmiyorum. Herkesin dile getirdiği, tabur yıkıldıktan sonra milletvekilleri için Meclis dıĢında bir sosyal tesis
devreye girdi. Bu sosyal tesis de BüyükĢehir Belediyesinin bir takas yöntemiyle kullanılan bir sosyal tesis yeri. Buna karĢılık Meclis
tarafından hangi arazi verilmiĢtir? Değerleme yapılmıĢ mıdır? Fiyat nasıl oluĢmuĢtur? Yeri ve bu tür bilgileri verme imkânınız var mı?
Çok teĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum.
Sayın ErdoğmuĢ…
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe Komisyonu
Tarih :26/01/2016

Saat :

Kayıt:Bütçe

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 67

Benim sorum da Sayın Meclis BaĢkanıma. Bu milletvekilleri itibarıyla ilgili bölgede karĢılaĢtığımız manzarayı burada arz
etmeyeceğim ama bu pazar günü bizzat heyet olarak yaĢadığımız bir konuyu arz etmek istiyorum. Biz partinin kongresindeyken
Cizre‟ den bize gelen acil telefonlar üzerine ĠçiĢleri Bakanlığımızla -bir muhatap, kim olursa olsun talebiyle- görüĢmek istedik. Sayın
Bakan, Bakan Yardımcısı, Sayın MüsteĢar gibi bir talebimiz yoktu, sadece bir muhatap olsun ve bu konuyu yüz yüze, telefon üzerinden
değil de yüz yüze görüĢelim, eğer bir yanlıĢlık varsa o yanlıĢlıktan da rücu edelim diye bir talepte bulunduk. 5 vekil arkadaĢımızla
birlikte ĠçiĢleri Bakanlığına gittik, orada, bilirsiniz, bir bekleme salonu var, nöbet tutan memur arkadaĢların da arka bölümünde bulunan
bir salon, belki havalandırması falan da yoktu, içeride bu saatlere kadar -mübalağa olmasın- yani saat üç sularından, 15.00 sularından
bu saatlere kadar beklememize rağmen, 5 vekille muhatap olan bir zatımuhteremle maalesef müĢerref olamadık. Ben bu milletvekilleri
itibarıyla ilgili Sayın BaĢkanımın ne düĢündüğünü merak ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Erdoğdu…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterine sorum: Tabii, bu konuda yalnız Ģöyle bir Ģey, size
itimatsızlık etmek istemem ama hesaplarda bir yanlıĢlık olmasın. CumhurbaĢkanlığı için yapılan sarayın toplam maliyetinin 5,1 milyar
dolar olduğu bilgisi var, tefriĢatı ve bütün masrafları dâhil olmak üzere. Bu maliyet bu mudur?
Ġkincisi: CumhurbaĢkanlığı makamı için kullanılan uçağın ünlü bir Ġtalyan moda Ģirketinde tefriĢatı da dâhil olmak üzere,
gümrük vergileri ve diğer vergileri de dâhil olmak üzere 1,1 milyar dolar maliyeti olduğu bilgisi var. Bu bilgiler doğru mudur? Doğru
değilse bütün masraflar dâhil olmak üzere sarayın ve uçağın maliyeti nedir?
Bir de Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanına bir sorum var: Yeni yapılan yeni hizmet binası tefriĢatı, mobilyası, bina
yapım masrafları dâhil olmak üzere toplam ödenen tutar nedir?
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ben soracaktım ilave bir soru BaĢkanım.
BAġKAN – Peki Sayın KuĢoğlu, son sorunuzu alayım ilave olarak, çünkü ek süreyi kullanıyoruz.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
SayıĢtay BaĢkanıma bir soru sormak istiyorum. Sayın BaĢkan, son yeni çıkan bir yasayla SayıĢtayın da görüĢü alınmadan yüzde
50‟den daha az kamu payı olan kuruluĢlara SayıĢtay denetimi kaldırıldı, sadece bağımsız denetim raporuna istinaden SayıĢtay görüĢ
bildirebilecek, bu konuda da SayıĢtayın görüĢü alınmadı. Hâlbuki bu SayıĢtay Kanunu‟nda böyle bir hüküm de var, 25‟ inci maddenin
(ç) fıkrası diye hatırlıyorum. Onunla ilgili görüĢünüzü öğrenmek isterim.
Yine, Sayın Kasırga‟ ya bir soru daha sormak istiyorum. CumhurbaĢkanlığının bu baĢkanlıkla ilgili bir tanıtım ve anlaĢılabilirlik
çabası olacağı medyada yer aldı. Onunla ilgili olarak bütçede bir pay ayırdınız mı baĢkanlık sisteminin tanıtımıyla ilgili ol arak? Ne
kadarlık bir ödenek ayrıldı o konuyla ilgili olarak?
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu.
Sayın Çam, son bir sorunuz mu var?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Evet, teĢekkür ederim.
BAġKAN – Son sorunuzu alayım.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın CumhurbaĢkanı Genel Sekreterine soruyorum: Atatürk Orman Çiftliği‟ nde 1928 yılında Ernest
Egli tarafından Atatürk için yapılmıĢ olan Marmara KöĢkü var. Bu, 7 Ocakta ODTÜ‟ de tek profesörün tek imzasıyla “ güvenlikli değil”
diye yıkım kararı verildiğini duyduk. ġimdi, Atatürk‟ ün ruhunun dolaĢtığı ve birçok konuğunu orada misafir ettiği ve oranın yerinde
yenilenebilmesi gerekirken yıkmayı düĢünüyor musunuz, düĢünmüyor musunuz?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum.
Sayın Yedekci, en son soruyu sizden alayım, bitmiĢtir.
Buyurun.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Ben az önceki soruma ilaveten bir Ģey daha sormak isterim.
Evet, Ģimdi, Halkla ĠliĢkiler Binası‟ nın, -Ģu anda kullandığımız milletvekillerinin odasının olduğu- öncelikle projesinin çok kötü
olduğunu ve çok kullanıĢsız olduğunu ve iĢçiliğinin de çok kötü olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Bir mimar olarak da kullanım
açısından, ne tefriĢatı ne baĢka bir Ģeyinin, hiçbir Ģekilde uygun olmadığını da söylemek isterim. Evet, acil çıkıĢları bile yok. Aynı
zamanda bu Halkla ĠliĢkiler Binası‟ nda bir proje değiĢikliği olduğuyla ilgili bir bilgi aldık biz. Bu proje değiĢikliği oldu mu, olduysa bir
önceki müellife ödeme yapıldı mı? Yapıldıysa da ne kadar ödeme, tazminat ya da proje müelliflik hakkından kaynaklanan haklarını geri
çekmesi için?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar, bütçeler ve kesin hesap üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır. ġimdi, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap
vermek üzere Sayın Meclis BaĢkanımıza söz vereceğim.
Buyurun BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun Sayın BaĢkanı, sayın üyeleri ve sayın
milletvekilleri; Komisyonunuza sunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı
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Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerinde yaptığınız konuĢmalar, beyan ettiğiniz görüĢler dolayısıyla teĢekkürlerimi sunuyorum. GörüĢ ve
önerilerinizden istifade edeceğimizi belirtiyorum. Suallere de vaktin müsaadesi nispetinde cevap vereceğim.
Bizler mesuliyeti büyük, vazifesi ağır insanlarız. Türkiye‟ mizi temsil ediyoruz. Hepimiz bu mesuliyetin idrakindeyiz ve
farkındayız. ĠnĢallah, bu dönem, örnek bir dönem olacak. Her dönemde bu istenir ve “ Her dönem yeni bir baĢlangıçtır ve daha iyi
olacağız.” denir. Bu iddia, bizde de tabii ki olmalıdır ve örnek bir dönemi yaĢamalıyız. Büyük devletlerin dertleri de büyük, problemleri
de büyüktür tabii. Türkiye‟ miz de büyük bir devlettir, tarihî bir misyonu vardır, o misyona uygun bir noktaya ulaĢması istenmektedir ve
ona çalıĢacağız. Millet ve devlet olarak kaynaĢmalıyız. Toplumsal kutuplaĢma önlenmeli, birlik ve beraberliğimiz güçlenmeli.
Bendeniz dün Bağdat‟ taydım ve Bağdat‟ ta Ġslam Ülkeleri Parlamento BaĢkanları Toplantısı‟ na katıldım. Ġslam ĠĢ Birliği
TeĢkilatı Parlamento Birliği Toplantısı‟ na katıldım. Dönem BaĢkanıydık, Dönem BaĢkanlığını Irak‟ a devrettik. Birçok ülkeden Meclis
baĢkanları veya baĢkan vekilleri geldi. Bahtiyarım ki Türkiye‟ nin oradaki itibarı ve gördüğü alaka hepimizi memnun edecek Ģekildedir.
GörüĢtüğüm parlamento meclis baĢkanları oldu ve biz Dönem BaĢkanlığını Irak‟ a devrettik, her sene değiĢiyor. Çok yakın alaka
gördük. Gerek Irak tarafından, gerek Ġran tarafından ve gerek diğer devletlerden ve bizleri rahatsız edecek herhangi bir konuĢma,
herhangi bir görüĢme, herhangi bir tasarı olmadı ve güzel bir sonuç bildirgesi meydana geldi. Elçiliğimize giderken ve tabii
havaalanından toplantı yerine giderken, heyet olarak üzüldük. Barikatlar, tanklar, TOMA‟ lar, kapalı dükkânlar, durmuĢ bir hayat,
periĢan bir Bağdat. Neden oldu? Bölünmekten, ötelenmekten, itelenmekten ve araya giren düĢmanlıklardan, bu senaryo her tarafta da,
her Ġslam ülkesinde yürürlüğe konuyor, yürütülüyor, biz bunun farkında olmak zorundayız.
Birlik ve bütünlüğümüzü korumak durumundayız. Ufak tefek meseleleri büyüterek, problem hâline getirerek kavgaya
dönüĢtürmemeliyiz. KonuĢma üslubumuzda maalesef bir incelik olamıyor ve yükleniliyor. Bir arkadaĢım, neden genel görüĢme
önergelerinin veya soruların geri iade edildiğini sordu. Ġç Tüzük açık ver sarih, kaba ve yaralayıcı ve hüküm verici cümleler olmayacak.
Huzurunuzda Ģunu belirtmek isterim: Bendeniz, bu Anayasa‟ ya, kanunlara ve bu Ġç Tüzük‟ e aynen uyacağım ve bunun dıĢına
çıkmayacağım ve arkadaĢlarımın da buna riayet etmesini rica ediyorum. Böyle ağır…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben size soru önergesini vermiĢtim…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi, Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir okusanız ya, hiçbir Ģey olmadığını…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Okudum beyefendi, okudum. Hep hüküm veriyorsunuz…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir bakın soru önergesine, hep konuyla ilgili…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Peki, okuyalım, beraber okuyalım.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam, lütfen ya.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Hayhay.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hepsi konuyla alakalı sözler, bir tane kırıcı bir Ģey söyleyin.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi söylüyorum: “ Geçerliliğini yitirmeyecek midir? Bütçeyi uygulamaya
sokarak kepçeyle geri almayı mı planlıyorsunuz?...”
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – KaĢıkla verdiğinizi kepçeyle almayı mı planlıyorsunuz?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi, müsaade edin de ben kendim istediğim gibi okuyayım.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ve bir de Ģunu söyleyeyim, lütfen insicamımı bozmayın olmaz mı, bilahare
konuĢun, ben bir Ģey demeyeceğim, diyeceğiz karĢılıklı. ġimdi, talepte bulundum, kavga etmeyeceğiz, konuĢma en büyük sermaye,
konuĢma en büyük hadise. ġu mikrofon, fikrin kırk pınarı, bundan kaçınmayacağız.
Veriyorum cevabınızı: “ Hazinenin aĢırı borçlanması, enflasyonist etki yaratarak fiyatlar genel seviyesini yukarı doğru
çekecektir. Bu durum yeni zam almıĢ ücretli ve emeklilerin gelirlerinin daha baĢında aĢınması anlamına gelmeyecek midir? Sual değil
bunlar. “ Bütçeyi desteklemeyi düĢünüyor musunuz?” Beyefendi, Aykut Bey, bunlar, Ġç Tüzük‟ ü okursanız göreceksiniz ki bütün
sorduğunuz 7 tane soruda hepsinde kendi hüküm cümleleriniz var, töhmetiniz var, bu yüzden bu olmaz. Siz bu Ģekilde… Bakın, soruyu
size söyleyeyim, soruya ait hükmü: “ Soru; kısa, gerekçesiz ve kiĢisel görüĢ ileri sürmeksizin; kiĢilik ve özel yaĢama iliĢkin konuları
içermeyen bir önergeyle Hükûmet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, BaĢbakan veya bir bakandan açık ve belli
konular hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru önergelerine belge eklenemez.” Kısa,
gerekçesiz ve kiĢisel görüĢ ileri sürmeksizin…” Bunlar kısa değildir, kiĢisel görüĢ ile doludur.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, en çok 1,5 sayfa.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi, siz benim cevabımı uygun görmeyebilirsiniz. Ben hareket tarzımı ve
dayandığım esası size ifade etmek istiyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Cevabınızı uygun görmekle alakalı… Siz de benim hakkımı gasbedemezsiniz. Bakın, bu en
çok 1,5 sayfa.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bu size göre Aykut Bey, ben devam ediyorum.
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, Sayın Meclis BaĢkanımız bitirsin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım, bu hassasiyeti cevaplarda da gösterirseniz seviniriz. Ben de size
bakanlıklardan gelen cevapları göstereceğim, içinde hiç dolu bir Ģey var mı, bilgi var mı? Kanun maddelerini hatırlatan cevapları…
BAġKAN – Sayın Günal…
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TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Değerli arkadaĢlarım, Ģimdi…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Göstereceğim yani Sayın BaĢkan hassasiyetine teĢekkür ediyoruz, bize gösterin, gelen cevapları
da o zaman iade edin, “ Böyle cevap olmaz.” diye, öyle yapacağız.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bakınız, Ahmet Bey, 97‟ ye de beraber bir bakalım…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hayır, hayır, diyorum gönderin ama o zaman ona da BaĢkanlığın…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Anladım dediğinizi. “ AĢağıdaki sorular BaĢkanlıkça kabul edilmez:
a) BaĢka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
b) Tek amacı istiĢare sağlamaktan ibaret konular;
c) Konusu, evvelce BaĢkanlığa verilmiĢ gensoru önergesiyle aynı olan sorular.”
Ben Ģunu ifade ediyorum tekraren: Ben bu Ġç Tüzük‟ ün dıĢına çıkmayacağım, bu Ġç Tüzük‟ te, Anayasa‟ da, kanunlarda
beğenmediğiniz nokta olabilir, değiĢtireceksiniz. DeğiĢtiremediniz, kabul edeceksiniz, ben böyle yürüyeceğim ve ben iĢlemimi böyle
yapacağım.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır, yapamazsınız Sayın BaĢkan, böyle bir hakkınız yok. Benim bu soru önergemi…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Size sorulmuyor ki benim hakkım beyefendi, ben kendimden mesulüm, siz
kendinizden mesulsünüz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Olur mu öyle bir Ģey?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ben iki yere hesap vereceğim, Ģunu ifade edeyim: Ben iki dünyalıyım, kimisi bir
dünyalıdır yani ahireti yok, benim var. Ben hem bu dünyada hesap vereceğim hem de ahirette hesap vereceğim. Onun için elimde bir
terazi, biiznillah ondan ayrılmayacağım. Adil olacağım ve adaletimi devam ettireceğim. “ Benden evvel böyle yapılmıyormuĢ.” Benden
evvel ben yoktum ki, ben buyum…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yapamazsınız.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – …ve buna devam edeceğim.
Size göre…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yapamazsınız.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi size göre…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Efendim, benim bu sorumu…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim size göre, siz “ iç savaĢ” dediniz demin, çok rica ederim.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne dediniz?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Siz “ iç savaĢ” dediniz, siz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Demek ki iç savaĢ çıkabilir dedim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Neler dediniz, siz Bağdat‟ ı görmediniz çünkü, siz çünkü dıĢarıya bakmıyorsunuz.
Yapmayın, ikili konuĢmayalım, yapmayın, benim üslubum öyle değil, ben diyaloglara girerek kimseyi yaralamak istemem. Evet, benim
konuĢmamı sizin konuĢmanıza cevap verdim, beğenmeyebilirsiniz, bitti. Onun için devam etmeyin, insicamımı ve zamanımı bozmayın.
BAġKAN – Evet, Sayın Meclis BaĢkanımız siz devam ederseniz lütfen...
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ediyorum efendim.
BAġKAN – KarĢılıklı gidersek bu süreci tamamlamamız mümkün değil.
Buyurun.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Gayet tabii, arkadaĢlarımız, giderek muhakkak ki daha uygun üsluba
kavuĢacaklardır.
Evet, toplumsal kutuplaĢma önlenmeli, bunu biz yapacağız. Televizyonu kimler takip ediyor? Bütün Türkiye. Tepede gördükleri
kavga aĢağı yansıyor, ta kahvelere iniyor, aileye iniyor, apartman yönetim toplantılarına iniyor, statlara iniyor…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, cevap vermiyorsam nezaketimdendir.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi, la havle ve kuvvete. Beyefendi, siz susamaz mısınız, susmak diye
bilginiz yok mu, böyle bir yeteneğiniz yok mu?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Var efendim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – O hâlde lütfen susun, susun beyefendi!
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Ben Meclisin kiĢiliğine saygımdan dolayı cevap vermiyorum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Susun lütfen.
BAġKAN – Sayın BaĢkan, lütfen buyurunuz.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Değerli BaĢkan, ben tekrar ediyorum, herkesin fikri kendine ait, mesuliyetiyle ve
vereceği hazla. Dolayısıyla benim fikirlerimi ben beyan edeyim, rica edeyim, beyefendi eğer baĢka sual soracaksa sualini yazılı da
verebilir, bana da gelebilir ama Ģu konuĢmamızı tamamlayalım.
BAġKAN – Siz devam edin, buyurunuz.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – ġimdi, statlarda bir yerler var, nereye ait? Deplasman takımına, seyircisine, hatta
hiç yer verilmiyor. Bir didiĢme, bir tuhaf hava. ArkadaĢlar, bunu biz kaldırmalıyız, bunu yok etmeliyiz, biz büyük bir devletiz, bizim
misyonumuz büyük. Biz bayrağımızın tekliğini, vatanımızın tekliğini, milletimizin tekliğini bir tarafa itemeyiz, biz büyük bir tarihin
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mirasçıyız, gündelik hesaplara bakmayalım. Ormanı görelim, ağaca bakmayalım, kırmayalım birbirimizi ne olur. Böyle yaparsak olur,
niye yapmayalım ki? Dikkat ediyorum, naklen yayın bitiyor, bir dostluk, bir arkadaĢlık veya dıĢarı çıkılıyor, bir yere seyahate gidiliyor,
dostluk arkadaĢlık fakat o mikrofonda, vatandaĢlara, millete, öylesine bir itekleyici ve öteleyici oluyoruz ki, bu olmamalı diye
düĢünüyorum.
BAġKAN – Asgari de o kadar olsun Sayın BaĢkanım yani.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Nasıl efendim?
BAġKAN – En azından o kadar olsun, asgari de, o da olmazsa durum vahim yani.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – BaĢmikrofon baĢlatıyor Sayın BaĢkan. BaĢmikrofoncu öyle yapınca herkes yapıyor.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ahmet Beyciğim, rica edeyim, sırayla gidelim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Önemli değil, Ahmet, Mehmet aynı Ģey. BaĢmikrofoncu var ya, o baĢlatıyor, herkese böyle
bağırıp çağırırken ta…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi, ben tekrar ediyorum, Aykut Bey‟ e de söyledim, zatıalinize
söylüyorum: Ne olur...
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir Ģey yok yani.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ama benim arama girdiniz, konuĢmama girdiniz, neden?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Estağfurullah.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Niye böyle oluyoruz kardeĢim?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım...
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Hani, Themistokles‟ in bir lafı var, “ Vur fakat dinle.” Ya, önce dinleyin ne olur?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım...
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ama olmaz ki. Bak, gene girdiniz; bak, durmuyorsunuz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Siz eski bir Parlamentersiniz.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Mehmet Bey, durmuyorsun, garip bir Ģey. Soyadınız Yıldırım ya,
duramıyorsunuz.
BAġKAN – Efendim, Mehmet Günal.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Aa, yapmayın.
Soyadı neydi?
BAġKAN – Sayın Mehmet Günal.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Yıldırım neredeydi?
BAġKAN – Sayın Ahmet Yıldırım Bey buradalar.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Hiçbir Ģey demiyorum, tamam, kabul.
Evet arkadaĢlar, biz bir aileyiz. Parmaklarız biz ama aynı bileğe bağlıyız. ArkadaĢlar, hepimizin isteği memleketimizin
bahtiyarlığı, mutluluğu değil mi? Neden, neden; niçin?
Evet, Ģimdi, temas ettiğiniz noktalar var. Ġç Tüzük çok mühim. Ġç Tüzük‟ te defaatle faaliyete geçildi. En son -kulakları çınlasınAli Topuz Bey ile Salih Kapusuz Bey‟ in hazırladığı bir teklif vardı, son noktada akamete uğradı. Daha önce var. Sayın Oktay EkĢi‟ nin
bana gönderme lütfunda bulunduğu bir teklifi var, hazırlığı var. Birçok arkadaĢımızın var. Cemil Çiçek Bey‟ in hazırlattığı güzel bir
metin var. Metinlerimiz çok. Niye? Ġhtiyaç var Ġç Tüzük‟ ün düzenlenmesine. Ġç Tüzük Meclisin anayasası. Bunu düzelteceğiz, bu
dönemde inĢallah düzelteceğiz.
Benim bir diğer temennim var, gene “ inĢallah” la söylüyorum, Anayasa‟ yı da bu dönemde halledeceğiz. Bütün partiler zira “ Bize
yakıĢmıyor.” diyor, “ Uygun değil.” diyor, “ Çoğulcu demokrasiye uygun değil.” diyor ve “ Militarizmden kalan hükümler var.” diyor.
Ayıklayacağız; insan haklarına, demokratik hukuk devletine dayalı bir anayasa yapacağız. Siyasi parti liderlerine ve siyasi parti
yöneticilerine teĢekkür ediyorum. 3‟ er kiĢilik bildirimde bulundular ve 12 kiĢilik bir komisyon olarak bir araya geleceğiz. Buna ait
mektubumu gerek baĢkanlara gerekse komisyon üyelerine ileteceğim inĢallah. Cemil Çiçek Bey zamanında yapılmıĢ olan çalıĢmalar
fevkalade bir altyapı oluĢturdu ve onlarda yapılan hazırlıklardan istifade edeceğiz inĢallah ve bir anayasa ortaya koyacağız.
Zannediyorum önümüzdeki hafta perĢembe günü bu toplantıyı akdedeceğiz; ilk baĢlayacağız, ilk defa buna baĢlayacağız. Anayasa
mevzuu mühim.
BAġKAN – Sayın BaĢkanım, süremiz de azalıyor. Bir de arkadaĢların somut, sordukları sorulara bir cevap talepleri var.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Acaba bu yirmi dokuz dakika benim mi?
BAġKAN – Evet efendim, sizin.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Müsaade edin, ben kullanayım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sadece BaĢkan mı, diğer baĢkanlar da var.
BAġKAN – Hayır, hayır, diğer baĢkanlarımıza ayrı süre vereceğiz tabii ki.
Buyurun efendim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – ArkadaĢların bir diğer temas ettiği husus binalar mevzuudur. 28 bin metrekaredir
eski Halklar ĠliĢkiler. Onun yıkılması fikri vardı ama bence uygun değil, ben o istikamette değil, yeniden kullanılır hâle gelmesi
fikrindeyim ve inĢallah onu yeniden kullanılır hâle getireceğiz.
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Meclis içinde sıkıntımız var, oda sıkıntımız var. Kâtiplerimizin, komisyonlarımız, idare amirlerimizin, milletvekillerimizin
sıkıĢıklığı var. Bunu gidermek için bir düzenleme yapacağız.
Arka tarafta, taburun yan tarafında bir sosyal tesis vardı; bazı olaylar, bazı vakalar oranın kaldırılması mecburiyetini ortaya
getirdi. ArkadaĢlarım bu hususta karar vermiĢler, kaldırmıĢlar ama tabii, bir ihtiyaç olarak bu ihtiyacın hissedildiğini biliyorum ve
inanıyorum. Ankara BüyükĢehir Belediyesinden alınan tesis, Ala Restoran denilen tesis spor tesisleriyle beraber milletvekillerimize
hizmet verecektir ve bu Halkla ĠliĢkiler Binamızda bir lokanta, bir bölüm de eski milletvekillerine ayrılacaktır. Eski milletvekillerimizin
de büyük isteği var, ihtiyaçları var. Herhangi bir yerde, çeĢitli lokallerde ya da binalarda kalıyorlar. Onlara da yer temini, lokanta temini
ve altyapı temini gerektiği muhakkaktır. Milletvekilleri ne kadar ilgi görürlerse ve ne kadar onlara hürmet edilirse, toplum ne kadar
onlara saygı duyarsa milletin kendisine saygı duyması demektir. Bu yüceltilmelidir, yükselmelidir, yükseltilmelidir ve milletvekillerine
gereken her türlü özen gösterilmelidir. Biz milletvekillerimize dizüstü bilgisayar verileceğine dair beyanda bulunduk. Ġhtiyacı olmayan
olabilir, onu almayabilir ama ihtiyacı olanlar var. Ġhtiyacı olanlar, ister F, ister Q klavye alacaklardır ve normaldir bu. Teknik
donanımda yardımcı olmamız lazım.
Bunun dıĢında, ben suallere geçeyim.
BAġKAN – Bu, bilgisayarların bütçesini sormuĢlardı Sayın BaĢkanım, nereden karĢılanacağını.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bütçeyi, söyleyeceğim efendim.
Bütçeyi kendimiz karĢılayacağız. Bazı rakamlarda değiĢiklikler var. Mesela, sayın milletvekilimizin verdiği bir rakam vardı “ Ne
kadar verildi, nasıl anlaĢıldı?” diye; Türk Parlamenterler Birliğinin telefonla ilgili anlaĢmasının, bizde pahalı olduğu noktasında
söylemiĢti, onu söyleyeyim para mevzuu geçmiĢken. Evet, GSM ücretinin aylık 190 lira olduğundan bahsedildi. Bu, bilmiyorum değerli
arkadaĢımız nereden rakam aldı, doğru değil. Avea 16 lira, artı KDV; Turkcell 42, Vodafone 26 liradır ve fiyat çok aĢağı bir fiyattır. Bir
yanlıĢ bilgi edinilmiĢ herhâlde.
BAġKAN – Sayın BaĢkanım, duyamadık o Ģeyleri.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Tekrar edeyim efendim.
BAġKAN – Lütfen efendim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Avea 16, Turkcell 42, Vodafone 26, artı KDV‟ dir bunlar. 5 bin dakika konuĢma,
her yöne 3 bin dakika, her yere bin SMS, 5 GB. “ 196 liradır.” demiĢti, bu yanlıĢ bir bilgi olarak gelmiĢ.
BAġKAN – Efendim, o makineyle ilgili bir bilgidir herhâlde.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Nasıl efendim?
BAġKAN – Cihaz bedeli belki ona dâhildir.
ERHAN USTA (Samsun) – Cihaz taksidi vardır orada, onun için.
BAġKAN – Cihaz taksidi vardır onun içerisinde.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Olabilir.
Mesela, danıĢmanlar hakkında da ücret meselesi konuĢuldu. DanıĢman maaĢları 2011 yılında yüzde 50‟den fazla artırıldı ve
kıdem tazminatı öngörülmedi. Kanunda açıkça Ģöyle bir hüküm var: “ SözleĢme ücreti dıĢında mali ve sosyal haklar kapsamında
herhangi bir ödeme yapılamaz.” Çünkü yüksek bir rakam verildi, o rakamın içinde mütalaa edildi. ArkadaĢlarım “ Rakamları düĢük.”
dediler. Hayır, öyle değil, burada rakamlar var. Epey bir mali imkân sağlandı. Ne kadar daha sağlayabilirsek onu da inĢallah
sağlayacağız.
BAġKAN – Sayın BaĢkan, bu “ laptop” ların, dizüstü bilgisayarların fiyatı konusunda bir bilgi var mı elimizde, onu arkadaĢlar
ısrarla öğrenmek istiyorlar.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – ÇalıĢma devam ediyor, fiyat alıyoruz. Doğru dürüst bir fiyat alacağız ve en iyisini
en ucuza alacağız inĢallah.
BĠHLUN TAMAYLĠGĠL (Ġstanbul) – Bu, Alaya karĢı takas olmuĢ mu Sayın BaĢkan, onu atladınız da?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Affederseniz, Bihlun Hanım, bir dakika.
Zaten bu dizüstü bilgisayarlar Devlet Malzeme Ofisinden alınıyor. Fiyat noktasında da herhangi bir sıkıntı çekecek değiliz.
Bir Ģey demiĢtiniz Hanımefendi?
BĠHLUN TAMAYLĠGĠL (Ġstanbul) – Bu Ala Sosyal Tesislerinde bir takaslı iĢlem var mı, Meclis ile BüyükĢehir arasında?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Hayır, o, Orman Bakanlığına ait bir araziydi zaten, onun bize tahsisi o taraftan
yapıldı. Böyle bir takas söyleniyor. Daha teferruatını ben sizlere inĢallah yazılı olarak intikal ettiririm.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Herhangi bir kira bedeli falan yok mu Sayın BaĢkanım?
BAġKAN – Takas söz konusu değil, tahsis söz konusu sadece orada.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Evet. ġimdi, on beĢ yıllığına bir kiralama hadisesi oldu Ormandan.
Bir baĢka rakam sormuĢtu arkadaĢım da onu arıyorum, maliyet olarak.
Yeni Halkla ĠliĢkiler Binasının maliyeti, proje, yapım, tefriĢat dâhil 180 milyon liradır.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Ben mimara verilen parayı soruyorum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ben size maliyet; proje, yapım, tefriĢat...
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, burası baĢka bir projeyle baĢlayıp sonra proje müellifine bir bedel ödendi,
proje baĢka bir mimarla devam etti. O müellife kaç para ödendi?
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TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Toplam bu Hanımefendi.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, iptal edildi ya proje. Bu müellife önemli bir miktar para verildi, ne kadar
ödendi?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bundan daha büyük bir bedel Sayın Genel Sekreter.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – ġimdi, bakınız, maliyet; proje, yapım, tefriĢat dâhil 180 milyon. Detayını,
dökümünü arkadaĢlarımdan rica edeyim. Lütfen, hanımefendiye, milletvekilimize bildirin.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Önceki, sonraki diye Sayın BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Tamam, teferruatlı olsun.
BAġKAN – Proje müelliflerine ödenen bedelleri mi istiyorsunuz yani?
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Evet, iptal edilen proje için ödeneni.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Eski baĢkanlar mevzuunda da Ģöyle bir durum var: Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaĢkanlık Divanı 2014 Ocak 22‟ de bir karar alıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski baĢkanlarının Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliği devam etmeyenlerinin irtibat ofisi olarak kullanabilecekleri uygun bir mekanın tahsisinin yanı sıra, TBMM eski
baĢkanlarının çalıĢmalarında yardımcı olmak üzere, talepleri hâlinde TBMM BaĢkanlığınca en fazla 3 personel görevlendirilmesi ne
iliĢkin önerinin kabulüne karar verildi. Yani, bu bir BaĢkanlık Divanı kararıyla yapıldı. Bunu zannediyorum ġükrü Bey sordu, değil mi?
Sizin de bir temelli senatör hatırlamanız var. Tabii, öyle, o Ģekilde mütalaa edilmemeli ama bir tarafa da itilmemeli, gereken bir hizmet
gerektiği ölçüde verilmeli.
ġimdi, ben sıraya göre bir gideyim.
Sayın Paylan‟ a Ģu ifadede bulunmak isterim: Tabii ki ifade özgürlüğünü...
Ha, burada değil.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben not alıyorum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Gelmeyecek mi?
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bir görüĢmesi var, gelecek efendim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Geldiğinde konuĢuruz.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bir saat sonra.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bir saat sonra, peki efendim.
Ġfade özgürlüğünün sonuna kadar destekçisiyiz ancak ifade özgürlüğü hakareti, küfürü veya nefret söylemini kapsamamalıdır.
TaĢeron iĢçi konusu genel bir sorun olup bu, Hükûmetin gündemindedir ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalıĢan taĢeron
iĢçilerin aldığı ücret ve çalıĢma Ģartları diğer kurumlardan çok daha üstün durumdadır.
Tercümanlar uluslararası kabul görmüĢ ana dillerdedir. Diğer dillerde resmiyetler geldiğinde hizmet alımı suretiyle tercüme
yapılmaktadır ve buna ait tercüme odası yeni binada mevcuttur.
Cemil Bey‟ in bir beyanı var, diyor ki: “ Ġç Tüzük 35‟ e göre komisyonlar kendilerine havale edilen iĢler dıĢındaki iĢleri
görüĢemezler. Bazen komisyonlar havale edilmeyen kanunlarda da değiĢiklik yapıyor. BaĢkanın komisyon raporunu kabul etmeme
veya iade etme yetkisi yok. Gerekli uyarıyı yapar, nihai kararı Genel Kurul verir. Nitekim, bu konuda Genel Kurulda usul tartıĢmaları
da yapılmaktadır.”
MEHMET GÜNAL (Antalya) – O soruyu ben sormuĢtum da. Efendim, yazının orijinali orada, bakabilirsiniz.
BAġKAN – Sayın Günal‟ ın sorusuydu efendim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Evet, Mehmet Günal Bey, siz sordunuz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi, yani, Sayın Erdoğdu‟nun yazısını hangi nitelikle iade ettiyseniz bunu da aynı Ģekilde
iade etmeniz lazım. Bakın, “ Ġç Tüzük‟ e bağlıyım.” dediniz. Sayın Aydoğdu‟ nun yazısını hangi gerekçeyle iade ettiniz?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Efendim soyadım Erdoğdu.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani hangi gerekçeyle iade ettiyse aynı bu Ģekilde…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim, o gerekçe baĢka. Beyefendi o baĢka, bu baĢka, karıĢtırmayın.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tekemmül etmemiĢse…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – 35‟ le 67‟ yi karıĢtırmayın.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ġyi de iĢte 35‟ e göre…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Devam ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama, tam siz söylediniz, diyorsunuz ki: “ Bana takılma.” Sayın Genel Sekreterin gönderdiği,
Sayın Meclis BaĢkanının imzası olan yazı kitabın sonunda duruyor, ben size yazıyı göndereyim.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi, raporu nasıl iade edersiniz, önergeyi iade edersiniz, rapor iade
edilmez. Fark var Mehmet Bey, lütfen, lütfen…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Rapor değil, Ġç Tüzük‟ e aykırı Ģey yapılır mı?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Değil, öyle değil. Rapordur ve iadesi var. Ama bunun iadesi yoktur, önergenin
iadesi var, karıĢtırıyorsunuz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Rapor değil, siz yazı yazdınız Sayın BaĢkanım ben onu söylüyorum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bizimki önergenin…

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe Komisyonu
Tarih :26/01/2016

Saat :

Kayıt:Bütçe

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 73

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bizim Ģikâyetimiz üzerine siz bir yazı yazdınız, dediniz ki: “ Bunları görüĢün, bunlar Ġç Tüzük
35‟ e aykırı.” “ Onlar?” dedik, “ Yok, biz görüĢtük, aykırı değil.” dediniz.
BAġKAN – “ Onlar” derken kimi kastediyorsunuz efendim?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Beyefendi gitti, Ģimdi kendisi burada da, Sayın Berber imzasıyla gittiği için Ģimdi
sataĢamıyorum.
BAġKAN – Ben de onun için zaten soruyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, tekemmül etmemiĢti henüz, biz o yazıyı onun üzerine gönderdik ve Meclis
BaĢkanlığı doğru yaptı, onu takdir ediyorum ama arkasında durmadı. Kanunlar Kararlardan bizim Komisyon BaĢkanı daha iyi, Ġç
Tüzük‟ ü uyguluyormuĢ yani özeti o çıktı. Siz “ Bunlara dikkat edeceğim.” dediniz ya, onun için söylüyorum Sayın BaĢkanım, size hani
sözünüzde durabilmek için imkân veriyorum yani. Özellikle durulmadı, arkasında duramadı Sayın Çiçek.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Dururum ben beyefendi, ben dururum.
Efendim, Sayın KuĢoğlu‟ nun bir beyanı var. “ Milletvekillerinin itibarı azalıyor, bir kanun dahi çıkaramadık.” diye. Tabii, itibarı
korumak aynı zamanda milletimizin itibarını korumaktır ve hepimizin görevidir. Tabii ki, milletvekillerimiz bu konuda azami
hassasiyeti gösterecektir. Etik kanunu veya vekillerle ilgili diğer kanunlar mutabakatla çıkarılmalıdır. Önerim, bütün partilerin
üyelerinin olacağı bir komisyon kurulup bu çalıĢmaları yapmalarıdır. Sayın genel baĢkanlar bu konuda kanun değiĢiklikleri veya
komisyonlar kurmama destek verirlerse çok memnun olacağım. ġöyle bir hakikat var…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Burada geçti, Sayın BaĢkan, bir çalıĢma yaptık. Hiçbir ücret, özlük hakkıyla ilgili, ücretle
ilgili artıĢ içermiyordu ve Komisyonumuzdan da geçen dönem geçti aynı mutabakatla yine gönderilmiĢ.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Geçen dönemi diyorsunuz değil mi?
ġimdi, o çıkmalı, hiçbir mali hüküm de yok. Onda iĢte pasaport var, diğer durumlar var, onur meselesi de var, yükselme
meselesi de var. Bu gayet tabiiydi ve çıkması gerekirdi, onu yeniden harekete geçirmeliyiz. DüĢününüz ki Türkiye Büyük Millet
Meclisi 26‟ncı Döneminde, Ģu kadar zaman yaĢa sahip ve bir milletvekili kanunu yok; bu, eksiklik. Biz milletvekili kanunu
çıkarmalıyız ama bunu grubu olan bütün partilerle beraber çıkarmalıyız. Kendine göre bir kanun çıkarmamalıyız, çok haklısınız,
desteğinize, ikazınıza teĢekkür ediyorum.
Sayın Temizel yok.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Biz iletiriz kendisine, gelecek Ģimdi.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Siz de vekâlet aldınız, peki.
Efendim, Millet Meclisi ve SayıĢtayın dıĢ denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmeden
önce 2006 yılına kadar Hesapları Ġnceleme Komisyonu tarafından yapılmaktaydı. 5018 sayılı Kanunun 2006 yılında yürürlüğe
girmesiyle birlikte 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı Kanunu 37‟nci maddesi gereğince Türki ye
Büyük Millet Meclisi harcamalarının dıĢ denetimi her yıl SayıĢtay tarafından görevlendirilen 3 denetçiden oluĢan bir komisyon
tarafından yapılmaktadır ve raporlar BaĢkanlık Divanına sunulmaktadır, akabinde inceleme sonuçları Genel Kurulun bilgisine
sunulmaktadır. Harcamaları iç denetçiler tarafından sürekli olarak da denetlenmektedir. Bu bilgiyi de aktarmak isterim.
Leyla Zana Hanım‟ la ilgili bir sual var: Yemin etmeyen veya yemini geçersiz sayılan milletvekilleriyle ilgili durum… Bildiğiniz
gibi, Ġç Tüzük‟ ün 3‟ üncü maddesinde milletvekili genel seçimleri kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca TRT‟ de, kanallarda
ilanını takip eden beĢinci gün saat 15.00‟ te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çağrısız toplanır. Ve Meclisimiz de bi ldiğiniz
gibi 17 Kasımda toplandı ve ilk birleĢimde siz sayın üyeler yemin ettiniz. Yemin etmeyip gecikenler de bilahare ettiler. Yalnız, Leyla
Hanım kalmıĢ bulunuyor. Ant içme, her milletvekilinin Anayasa‟ daki metni kürsüden yüksek sesle ve aynen okuması suretiyle olacağı
ifade edilmiĢtir. Sayın Milletvekili Leyla Zana yemin metnini aynen okumadığı, anlamını değiĢtirerek yemin metnini okuduğu için
Geçici Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanımız Sayın Deniz Baykal‟ ın yeminin geçersiz olduğunu ve yeniden yemin etmesi
gerektiğini ifade etmiĢtir ve bu da tutanaklara geçmiĢtir. Sayın Zana sonraki birleĢimlerde de yemin etmemiĢtir, Ģu ana kadar yemin
etmiĢ değildir. Dolayısıyla da Ģu ana kadar kendisine herhangi bir maaĢ ödemesi yapılmamıĢtır.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Personeli var.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – DanıĢmanlarının durumu… Zaten her milletvekilinin 3 kiĢilik bir danıĢman hakkı
var ya, o husus da gene incelemeye ve değerlendirmeye alınmıĢtır.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sorum oydu çünkü Engin Alan‟ ın bir süre elemanları falan baĢlatılmadı, bir sürü bir Ģey oldu,
onun için acaba bir uygulama değiĢikliği var mı diye sordum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Tabii, o Engin Alan ve diğer zatlar için o durum farklı, bu farklı. Onlar bir mücbir
sebeple yemin edememiĢti. Burada rızai bir durum var.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ona rağmen baĢlatılmamıĢtı.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – ĠĢte, takip ediyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani baĢlamıĢ mı elemanlar? BaĢlamıĢ, o zaman onu mu anlıyoruz?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – BaĢtan zaten baĢlıyorlar, sonradan yemine gelip gelemeyeceğini bilmiyorsunuz.
Dolayısıyla, yemin hususunda tekrar kendisine talepte bulunuldu efendim.
Efendim, Sayın ErdoğmuĢ‟ un ġırnak Cizre‟ deki yaralılarla ambulans meselesini sorduğu bir sual var. Devlet bu konuda azami
gayret ve hassasiyeti gösteriyor. Bendeniz Halkların Demokratik Partisinin EĢ BaĢkanlarının, grup baĢkan vekillerinin talebi
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doğrultusunda ya da milletvekillerinin aileleriyle de görüĢtüm, temas ettim, gereken teması yürütmek görevim zaten. Milletvekillerinin
-bu çatının birer mensubu olarak- haklarını korumak durumundayım. Azami gayret ve hassasiyet gösteriyorlar ancak yaralı almaya
çağrılan ambulanslara teröristler tarafından ateĢ açılıyor, yaklaĢtırılmıyor ve alınmaları önleniyor.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – BağıĢlayın Sayın BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Müsaade edin, bitireyim.
Güvenlik güçlerimiz sivil vatandaĢa zarar vermeden terörle, teröristle mücadele etmektedir. Bu mücadeleye zarar verecek
söylem ve eylemler de tabii yanlıĢtır.
Buyurun efendim.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – BağıĢlayın. Somut örnek üzerinde yani Ģu anda o binada bulunan yaralılara
ambulans gönderildi ve sonra da teröristler tarafından ateĢ açıldı ve ambulanslar geri mi gönderildi? Onu öğrenmek istiyorum. Dediniz
ya: “ Saldırılar yapılıyor…”
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Gönderilen ambulanslara teröristlerin açtığı sonucun…
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – ġu anda yaralılar bekliyor. Ambulanslar gitti, Ģu an itibarıyla ateĢ mi açıldı ki
ambulanslara…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ambulanslar sokulmuyor, cenazeler saklanıyor, nasıl bir düĢünce, nasıl bir
kaĢıma, onu siz takdir edin.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Zatıalinizden Meclis BaĢkanı olarak bizzat inisiyatifi kullanarak ambulans
göndermenizi hasseten istirham ediyorum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Benim ikaz görevimi yapmak tabii ki vazifem, ikaz ederim.
Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyon yayınları TRT‟ yle yapılan protokole göre yürütülüyor malumualiniz ve yayın
19.00‟da sonlanıyor ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnternet sayfasında ve cep telefonlarındaki mobil uygulamalardan Genel
Kurul kapanana kadar görüĢmeler canlı olarak yayınlanmaktadır. Yani, sansür düĢüncesi olsa buna izin verilmez, o durumu da arz
edeyim size.
Soru önergelerinin konusunu da demin sizlere arz etmiĢtim. Burada 66 ve 67‟ nci maddeleri dikkatinize tekrar arz ederim. 67‟ nci
madde (2)‟ nci fıkra: “ BaĢkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa BaĢkan gereken düzeltmelerin yapılması için
o yazı ve önergeyi sahibine geri verir.” Burada temiz bir lisan hadisesi, hepinizin takdir edeceği, hepinizin uyacağı bir husustur. Töhmet
altında bırakan, bir hâkim gibi kendini gören, bir kanun vazı gibi kendini gören… Öyle beyanlar geliyor ki bunun kabul edilmesi tabii
ki uygun değil. Demin de soruyu ifade etmiĢtik, aynı zamanda Genel Kurulda da…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu, sizin adınıza bir suçtur efendim. Tutanaklara geçsin diye söylüyorum: Bu, yaptığınız bir
suçtur efendim. Bize bu soru önergesini bu Ģekilde iade etmek sizin adınıza bir suçtur.
Saygılar sunuyorum.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim, o size göre takdir ettiğiniz. Bana göre değildir, sizin söylediğiniz
yanlıĢtır.
Evet, bu iade mevzusu böyledir.
Zaten denetim yetkisini yok etmek diye bir hadise yoktur. Meclis BaĢkanı denetim yetkisini yok edemez, niçin? Çünkü kiĢinin,
milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır, istediği beyanda bulunabilir. Bu beyanı yanlıĢ olur, doğru olur, onu ilgilendiri r. Ve
bildiğiniz gibi, milletvekili dokunulmazlığı cezai bakımdan dönem sonuna kadar devam eder ama hukuki dokunulmazlık bakımından
da eğer beyanında bir suç varsa, tazminat doğuyorsa karĢı taraf dava açabilir. Kürsü masuniyetine, denetimine asla ve kata Meclis
BaĢkanlığı, Meclis BaĢkanı karıĢamaz, önleyemez ve engelleyemez, onun tabii hakkıdır, ben onun idraki içindeyim. Bunu arz ettim.
Bu “ 4/B‟ li çalıĢan” demiĢti Musa Bey. Musa Bey, 4/B‟ li çalıĢanımız kalmadı, hepsi 4/C‟ ye geçirildi. 4/C‟li personelin özlük
haklarında daha önceki dönemlerde ciddi iyileĢtirmeler yapıldı. ġu anda aynı iĢi yapan memurlarla aralarında çok az bir fark kaldı.
4/C‟ li personelin kadroya geçirilmesi konusunda Hükûmetin yaptığı açıklamalar var. Bu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin
sorunu değil, topyekûn çözülecek olan bir sorundur, onu da arz ediyorum.
DanıĢman mevzusundaki kıdem tazminatı da arz ettim. Bu noktada da yine daha önce yapılan sözleĢme ücreti dıĢında herhangi
bir Ģey verilemez, baĢtan olduğu için kanuni bir hüküm oldu.
Bihlun Hanımefendi, sizin bir sualiniz var: Millî Saraylara ait iktisadi iĢletmeler… Bunlardan Beylerbeyi Sarayı ve Küçüksu
Kasrı‟ ndaki kafeteryalar geçen sene 2886 sayılı Kanun kapsamında açık artırma usulüyle ihale edilerek kiralandı ve yıllık kira bedeli 1
milyon 720 bin liradır, oldukça yüksek bir rakam olarak alınmıĢtır. Ve yapılan ihaleye de epey bir talep olmuĢtur, bu yüzden yukarı bir
rakamdır, huzursuzluk verecek bir durumu yoktur. Diğer kafeteryalar ise, bunun dıĢında kalanlar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından iĢletilmektedir.
25 Ocak 2016 tarihi itibarıyla sözlü soru önergesi, Kadim Durmaz Bey‟ in sorusu bu. 163, yazılı soru önergesi 1.604. Bunun 81‟ i
iade edilmiĢ, toplamda iade edilen sözlü soru önergesi yok; 1.767 ediyor.
Evet, Erhan Bey‟ in dediği gibi, inĢallah Ġç Tüzük Komisyonu kurulur ve Ģikâyetler giderilen bir metin ortaya konur. Günün
icaplarına uygun, hukuk devletine uygun bir Ġç Tüzük meydana gelir ve denetim meselesi zapturapta iyice alınır.
ERHAN USTA (Samsun) – Ġç Tüzük‟ e uymama, esas sorun orada Sayın BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Nasıl?
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ERHAN USTA (Samsun) – Yani ne kadar mükemmel Ġç Tüzük yaparsak yapalım, uyulmadıktan sonra veya arkasında…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Onda haklısınız.
ERHAN USTA (Samsun) – Sorun orada yani, sorun kurallara uymama.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – O kiĢinin vicdanın, dürüstlüğünün icabıdır ve yapması lazımdır.
Bu lokanta yıkımı hadisesinde de ifade ettim. Onu araĢtırdım ve bazı olaylar anlattılar, o olayları burada aktarmak istemem.
Yani, doğru dürüst bir iĢlem olduğuna inandığım için söylüyorum. Eğer düĢündüğümüz gibi olursa BaĢkanlık Divanında da
konuĢacağız, projeyi görüĢeceğiz. A Bloğun en son tarafındaki mekânı yeniden bir lokanta hâline getireceğiz, bu tarafta da aynısı
olabilir.
Tabii, hepimizin hassas olmamamız gereken bir nokta var; bu terör hadisesi. Milletvekili arkadaĢlarımdan herhangi biri, 20
kiĢiyi, 30 kiĢiyi neyse “ Benimle beraberler.” deyip içeri alıyorlar, yemek için ikramda bulunuyorlar ve yemek için gelenler de Genel
Kurula rahatlıkla ulaĢabiliyorlar.
Yine, B kısmında eğer bir lokanta yapabilirsek orayı inĢallah uygun bir mekân hâline getirirsek, Halkla ĠliĢkiler Binası, oradan
seçmeni oraya… Genel Kurula dıĢarıdan girmenin önlenmesi doğru olur kanaatindeyim. Onu yine Divanda görüĢeceğiz, grup baĢkan
vekilleriyle, Meclis baĢkan vekilleriyle görüĢeceğiz. Zira, milletvekillerimiz Ģöyle Ģikâyet ediyorlar: “ Oturacak yer bulamıyoruz, içerisi
dolu.”
NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Gerçekten, saatlerce bekliyoruz.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Evet, bu bir sıkıntıdır, aĢılması lazım. Yalnız bu noktada milletvekillerimizin de
destek olması… “ Ben milletvekiliyim.” deyip, kim olduğunu bilmediği, hatta aralarına karıĢan kiĢi olabilir, içeri girmesi mümkün
olabilir. Nitekim kürsüde bir milletvekili arkadaĢımızın gösterdiği bir bazuka bir, bir silah oldu; bu, çok mühim.
Ġdare amirlerimiz arasında vazife taksimi yaptık. Bir arkadaĢımın söylediği vardı “ Ġdare amirleri arasında vazife yapılmadı.”
diye, epey zamandır vazife dağılımı yapıldı ve Salim Uslu Bey bu emniyet iĢine bakıyor. Yüreği ağzında diyeceğimiz bir Ģekildedir
kendisi. Ġki taraftan gelen, çok sayıda gelen kiĢiler… Yani, hep korkuyoruz tabii ama inĢallah daha iyi bir noktaya ulaĢtıracağız, daha
sıkı bir inceleme yapıyoruz. Bu incelemeyi yaparken ve gereken araĢtırmaları, kimlik ve yoklamayı yaparken arkadaĢlarımızın bize
kızmaması, küsmemesi, tenkit etmemesi aksine yardımcı olması lazım çünkü hepimize ait bir konudur.
Bu araç giriĢ kartlarında “ Yalnız milletvekillerine aittir.” hükmü çok eskiden beri vardır çünkü milletvekillerinin olduğu
araçların durdurulmaması, ceza yazılmaması gibi hususlar vardır; o imkânlar milletvekiline tanınıyor. Ġçinde herhangi bir sivil Ģahıs,
yakını veya bir baĢkası arabadayken geçiĢ hakkını kullanması veya “ Ceza yazmayın.” diyebilmesi mümkün değil, olmaması lazım.
Dolayısıyla o yüzdendir ki eskiden beri bu var, bendenizin burada olduğu dönemlerden beri var, çok eskiden beri bu var. Bu kart vardır
ve bu kayıt vardır.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Siz galiba kartları görmediniz BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Gördüm efendim, gördüm, Salim Bey bana gösterdi.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ben 23‟üncü dönem de 24‟üncü dönem de milletvekiliyim hiç öyle bir Ģey yoktu. Üzerindeki,
kırmızı Ģeritteki yazıyı gördünüz mü?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Eskiden beri bu böyledir ama.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, size eksik bilgi veriyorlar ya siz bize eksik bilgi veriyorsunuz.
BAġKAN – Sayın Genel Sekreter eskiden böyle bir iz var mıydı kartların üzerinde?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Beyefendi eksik bilgi yok. Diyorum ki: O kayıt doğrudur, o kayıt olmalıdır.
Milletvekili içinde olmadıkça…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama “ Bu, eskiden beri böyledir.” demeyin.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Evet, öyledir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Arabayı ben kendim kullanıyorum, görüyorum sürekli.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Sizin döneminiz hangi dönem bilmiyorum ama ben size…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – 23, 24, 25, 26…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bizim dönemimiz ise 20, 21, daha önce 19, bunları da… Hep bu vardı, Ģahsa ait…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakın, kart ayrı… Üzerindeki yazıyı okudunuz mu?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Diyorum ya, içinde milletvekili varsa geçerlidir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Zaten öyle. Yani, ona zaten baktığınız zaman, bir tane araçta geçerli oluyor, o araçta duruyordu.
Zaten öyleydi de, yazıyı yazmıĢlar diyorum. Ben anlatamadım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim, zaten yazılıydı Mehmet Bey.
BAġKAN – Eskiden bu yazı yoktu Sayın BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim, benim kullandığım araçta da, daha önceki durumlarda da, milletvekiline
tanınan bir geçiĢ hakkı olduğu için…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet efendim, kart ayrı. Yazı var diyorum, ben hâlâ galiba anlatamıyorum. Nezih Bey siz mi
yanlıĢ aktarıyorsunuz Sayın BaĢkana? Ben anlamadım.
BAġKAN – Neziroğlu efendim, Nezih Bey değil.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – O kadarcık olur yani!
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TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim, benim demin ifade etmeye çalıĢtığım endiĢeleri giderme noktasında…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Efendim, bir suiistimal varsa zaten bunu trafik polisi bakınca görüyor, kimse kalkıp da
arabasını… Onu kontrol edecek zaten. O kart geçerli olmaz ki. Bir Ģikâyet varsa diyecek ki: Sen milletvekili… Bizi durdurduğu zaman
çıkarıp kimliğimizi gösteriyoruz. Yani, oradan okunması çok saçma sapan bir Ģey...
BAġKAN – Sayın BaĢkanım süre doldu.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bir dakika, bitireyim.
Sayın Günal, bu karar Güvenlik Koordinasyon Kurulunun aldığı bir karardır. Bu görüĢünüzü yeniden tezekkür ederler.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Efendim ne gerekçesi var? Gerekçesini söyleyin o zaman.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Gerekçesi: ġahsına ait bir yetki baĢkasına devredilemez. Bu yetki, bu imkân Ģahsa
tanınmıĢtır.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, polis arabanın kapısını açıyor, içine bakıyor…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – O kartı öbür arabaya koysa ne olacak? Yani, zaten kontrol ediliyor.
BAġKAN – Sayın BaĢkanım, bu konuda müsaade ederseniz bir Ģey arz edeyim. Herhâlde Türkiye‟ de kurumların mensuplarına
vermiĢ olduğu kartların içerisinde bu ibare herhâlde sadece Ģu an Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletvekillerine vermiĢ olduğu
kartlarda var. Onun dıĢındaki hiçbir kurumun dağıtmıĢ olduğu kartta böyle bir ibareye rastlamak mümkün değil.
SayıĢtay BaĢkanımız, sizin de arabalarda SayıĢtay kartınız var mı yani öyle bir ibare var mı? Yok.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “ Ġçinde SayıĢtaycı var.” mı diye yazsınlar?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani küçük düĢürücü, kabul etmiyorum yani o kartı da kullanmayacağım.
BAġKAN – Sayın BaĢkanım, ne kadar süreye ihtiyacınız var toparlamak için?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Efendim bağlayayım, fazla zamanınızı iĢgal etmeyeyim.
BAġKAN – Buyurunuz, estağfurullah.
ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, bağlamayın da, Ģu bütçe hakkıyla ilgili temel konular var.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Neyle ilgili efendim?
ERHAN USTA (Samsun) – “ Meclisin bütçe hakkına sahip çıkacak mısınız?” diye sordum. Yani, en son yılda 33 milyar lira
ödeneğin üzerinde Meclise hiç uğramadan para harcanıyor yani bu bütçe hakkı, Meclisin bütçe hakkı var, bu gasbedilmiĢ durumda,
buna sahip çıkacak mıyız? Lütfen…
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – ġimdi bu tutanaklar, bu görüĢme tutanaklarını…
BAġKAN – Bütçe Kanun Tasarısının 6‟ncı maddesi bu yetkiyi veriyor. Tabii, Hükûmet de…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – “ Veriyor” değil, verecek, daha vermedi yani.
BAġKAN – Efendim, 2015‟ te verdi, 2014‟ te verdi, 2013‟ te verdi, öyle geçmiĢe doğru veriyor.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Değerli BaĢkan, tutanakları inceleyeceğiz, cevap vermediğim, veremediğim,
atladığım durumlar olabilir, onları tespit edeceğim ve yazılı olarak da arkadaĢlarıma cevap vereceğim.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyoruz Sayın BaĢkanım.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ben tekrar teĢekkürlerimi yineliyorum, tekrar özlemimi ifade ediyorum. Bu
özlemim, zannederim hepimizin özlemidir. Kavgasız, gürültüsüz, kardeĢane bir Meclis, bir dönem inĢallah yaĢayalım.
BAġKAN – ĠnĢallah.
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Ve inĢallah, bir yeni anayasa yapalım.
NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Anayasalara uyulmuyor ki, yenisi gelse ne olacak ?
TBMM BAġKANI ĠSMAĠL KAHRAMAN – Bu anayasa hukuk devletine uygun, çoğulcu demokrasiye uygun bir anayasa
yapalım. Toplumun özümsediği, millî ruh kökümüze, manevi değerlerimize, millî görüĢlerimize uygun bir anayasayı ortaya koyalım
inĢallah. Bunu ümit ediyorum ve inanıyorum ki bunu yapacağız. “ Hâkimiyet beĢerî manada milletindir” sözünü boĢa çıkarmayacağız,
biz Meclis olarak bunu baĢaracağız.
Ben tekraren, değerli Komisyon üyelerine, size ve milletvekillerimize teĢekkürlerimi sunuyorum, hepinizi saygıyla
selamlıyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Meclis BaĢkanım.
Bu Genel Kurul, ana bina güvenlik meselesi hakikaten önemli. Mesela, geçen seneydi zannediyorum Genel Kurula bir meclis
üyesi girmiĢti ama il genel meclis üyesiydi yani tesadüfen gördük. Tabii, bu durumların yaĢanmaması önemli.
Sayın Temizel, herhâlde siz bir Ģey söylemek istiyorsunuz.
Buyurun.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Meclis BaĢkanının sözünü kesmemek için asla bir Ģey söylemedim ama benim dikkate getirdiğim veya sorduğum konu,
kesinlikle Meclisin Ģu anda iç denetim ve dıĢ denetime tabi olmadığı değildi; bunun, bizler açısından hiçbir anlam ifade etmediğiydi
çünkü Ġç Tüzük‟ e göre Meclis Hesaplarını Ġnceleme Komisyonu diye bir Komisyonumuz duruyor orada; bu Komisyonun çalıĢıp
çalıĢmayacağı konusuydu. Yani iç denetim, dıĢ denetim raporlarını kullanabilir bu Komisyon, baĢka incelemelere girebilir fakat
Meclisin kendi kendini denetleyememesi -o zaman da söyledim- ön tekerleğin farklı bir yere gitmesi anlamına geliyor. Bunun bu
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Ģekilde geçiĢtirilmesi ve son 2006 yılından beri bu konuda herhangi bir inceleme yapılmamasını Meclis açısından çok sakıncalı
buluyorum; bu bir.
Ġkincisi de, BaĢkanlık Divanı, herhangi bir Ģekilde Meclisle doğrudan iliĢkisi kalmamıĢ, Mecliste herhangi bir hizmet vermeyen
insanlara -dediğim gibi baĢkanların hepsini tenzih ediyorum, hepsi saygıdeğerdir- 3 kiĢilik kadrosuyla beraber ölene kadar, yaĢamı
boyunca hizmet tahsis etme yetkisini nereden alıyor, nasıl olur böyle bir olay, bunu nasıl devam ettirirsiniz? Yarın bir karar daha alsa
“ Meclis baĢkan vekillerine de bunu verdik.” dese, daha sonra “ Ġdare amirlerine de verdik.” dese, bunun altından bu Meclis nasıl kalkar
Sayın BaĢkan? Bunun sürekli tartıĢılması gereken bir konu olmadığını düĢünüyorum. O nedenle de bir defa daha hatırlatıyorum ama bu
konunun üzerinde milletvekilleri olarak herkesin düĢünmesi gerektiğinin özellikle altını çizerek bir daha söylemek istiyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Temizel.
Sayın Meclis BaĢkanımıza tekrar teĢekkür ediyorum.
ġimdi, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri Sayın Kasırga‟ ya söz vereceğim.
Buyurun Sayın Kasırga.
Süreniz on dakikadır.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Çok teĢekkür ederim.
Sayın Meclis BaĢkanım, Sayın BaĢkanım, Komisyonun değerli üyeleri, değerli arkadaĢlar; hepinizi tekrar saygıyla
selamlıyorum.
Süremin el verdiği ölçüde bana yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıĢacağım.
Öncelikle Sayın Usta‟ nın ve bağlantılı olarak Sayın KuĢoğlu‟ nun ve Sayın Erdoğdu‟ nun sarayın maliyetiyle ilgili yöneltmiĢ
oldukları sorulara Ģöyle cevap vermem gerekiyor: Tabii bu sarayın, külliyenin inĢaatı daha doğrusu, ki içerisinde kongre merkezi, cami,
bir sürü baĢka yapılar var; hepsi, BaĢbakanlık bütçesinden yapıldı, bütün harcamalar, kayıtlar BaĢbakanlıkta mevcut ama ifade edildiği
gibi 5,1 milyar dolar öyle bir külliyenin tam 10 tanesinin yapımına tekabül eder. Benim bildiğim, bağlayıcı olmamakla birlikte 5,1
milyar dolar değil.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Genel Sekreter, BaĢbakanlığa da sorduk cevap alamıyoruz; onlar da
CumhurbaĢkanlığına iĢaret ediyor.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Yani çok yüksek bir rakam…
BAġKAN – BaĢbakanlık bütçesini de sizden sonra görüĢeceğiz ama bir rakam arkadaĢlar temin edebiliyorsa Sayın Genel
Sekreter…
ERHAN USTA (Samsun) – Devri yapıldı mı CumhurbaĢkanlığına?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Tabii, biz devri yaptık.
ERHAN USTA (Samsun) – ġu anda yeni harcamaları CumhurbaĢkanlığı mı yapıyor?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Biz yapıyoruz, kendi bütçemizden yapıyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sermaye giderlerinin içinde mi, 170 milyonun içinde mi bu sene yapılacak olanlar?
BAġKAN – Evet evet, tabii.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Tabii, bu sene yapılacak olan yeni planladığımız Sayın
Vekilim, kütüphane ve ona bağlı olarak diğer yapılar onun ödeneği tabii ki ayrı ama BaĢbakanlık kesin hesabı, kesin rakamları… Tabii,
bu Ģu andaki mevcut külliyenin rakamları BaĢbakanlıkta mevcuttur.
Yine, uçakla ilgili kayıtlar da, bütün mübayaa iĢlemleri BaĢkanlıkta yapıldığı için orada mevcuttur.
Sayın Usta‟ nın “ Sayın CumhurbaĢkanımızın yürüttüğü seçim kampanyasının maliyeti nedir?” diye bir sorusu var. Hangi
kampanyayı kastettiğinizi anlayamadım.
ERHAN USTA (Samsun) – AçılıĢ törenleri, 7 Haziran seçimleri esnasındaki kampanyalar.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Ama siz eğer bunu seçim kampanyası olarak ifade
ederseniz ben buna cevap vermeyeceğim müsaadenizle. O, Sayın CumhurbaĢkanımızın Anayasa‟ dan, yasalardan doğan, kendi
takdirinde olan halkla buluĢması, il ziyaretleri, toplu açılıĢlar, resmî… Ama siz, eğer bunu, böyle resmî bir görevi seçim kampanyası
olarak nitelerseniz müsaade ederseniz ben buna cevap…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Siz Ģöyle nitelendirebilirsiniz: “ Ben çıkıp vatandaĢa anlatacağım.” dedi.
BAġKAN – Sayın CumhurbaĢkanı ifade edebilir belki ama Sayın Genel Sekreter tabii o Ģekilde cevap veremez.
Buyurun efendim.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – “ Neden iç denetici kullanmıyorsun, çalıĢtırmıyorsunuz?”
Bizim 2 tane iç denetçimiz vardır efendim. Diğer kurumlar açısından ne olduğunu bilemiyorum.
ERHAN USTA (Samsun) – O zaman listede yanlıĢlık var.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bizim 2 tane iç deneticimiz var ben bizzat
görevlendirmesini…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne zaman görevlendirdiniz, yeni mi?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bir yıl oldu. Sayın CumhurbaĢkanımız göreve
baĢladıktan sonra biz özellikle atadık. Biri yanılmıyorsam SayıĢtay kökenlidir.
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Sayın KuĢoğlu, saray açıldıktan sonra ABD‟ den ve Avrupa Birliğinden gelen bakan, baĢkan, devlet baĢkanı düzeyinde kaç kiĢi
olduğunu sordular. Ġnanın o kadar çok sayıda -konuĢmamda da ifade ettim- yabancı devlet adamı, heyet, o kadar konuk ağırladık ki, ben
onların sorulabileceğini düĢünmediğim için böyle bir cevap elimde yok. ĠnĢallah bunu tespit…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Avrupa Birliğinden ve ABD‟ den hiç yok diye biliyorum bakan ve üstü seviyede; onun için
sordum.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Ben olduğunu biliyorum, size net rakamları ifade
edeyim.
BAġKAN – Nereyi ziyaret eden yok dediniz? Ben cevapları isteyeceğim de o yüzden sordum.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – CumhurbaĢkanlığı sarayında ağırlanan bakan ve bakan üstü devlet adamı Avrupa Birliği ve
ABD‟ den… Azerbaycan, Arjantin, tabi var diğer ülkelerden ama ben özellikle ABD ve AB‟ den kaç kiĢi olduğunu öğrenmek istiyorum.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Papa bile geldi sayın vekilim.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Biliyorsunuz, sarayın ilk ziyaretçisi Papa‟ ydı,
beraberinde bir sürü…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet Papa mahcup etti bizi israf konusunda, bayağı bir mahcup etti. KeĢke gelmeseydi.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Yine “ Vahdettin KöĢkü‟ nün maliyeti nedir, projesine
uygun olarak yapıldı mı?” sorusunun cevabını da yine BaĢbakanlıktan alma imkânımız var ama projesine uygun yapıldığının ben de
tanığıyım çünkü benim de BaĢbakanlıkta görevli olduğum bir döneme tekabül ediyor inĢaat süresi.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Restorasyon projeleri genelde aslına uygun yapılmadığı için öyle bir endiĢeyle sormuĢtum
Sayın Genel Sekreter.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Doğrudur yani onu çok iddia edemem çünkü teknik bir
konudur ama ben çok beğendiğim bir yapı olduğunu buradan söyleyebilirim.
“ Sarayda kaç kiĢi çalıĢıyor?” ve “ Önceden çalıĢan personel sayısı 5-6 kat arttı…”
BAġKAN – CumhurbaĢkanı hizmet binasını kastetti.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Evet, külliyede, bizim Ankara yerleĢkemizde, külliyede
kaç kiĢi çalıĢıyor? Daha doğrusu bütün CumhurbaĢkanlığı birimleri, Ġstanbul‟ daki birimlerimiz dâhil, bize bağlı müzeler, kütüphaneler,
Ģu andaki bütün bize bağlı birimler dâhil olmak üzere çalıĢan memur statüsündeki kiĢi sayısı 702, 246 sözleĢmeli personelimiz var, 948
kiĢi hizmet etmekte, çalıĢmaktadır. Bu, önceki dönemlere göre kaç kat artıĢ ifade ediyor? Sayın Gül döneminde, Sayın Gül 449 kiĢiyle
devralmıĢ, 679 kiĢiyle teslim etmiĢ. Sayın Sezer döneminde çalıĢan sayısı 449 kiĢiydi. Bugün, tabii, geliĢen koĢullara göre…
BAġKAN – Kaç kiĢiyle devralmıĢ Sayın Sezer, 449‟ la mı?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Biz 679 kiĢiyle devraldık. ġu anda memur statüsünde
702 kiĢi çalıĢıyor, 246 sözleĢmeli personelimiz var.
Sayın Çam “ Muhtarlardan sonra sırada kimler var? Masrafları kimler, nereden karĢılıyorsunuz?” diye bir soru sordu.
Planlamamızı yapıyoruz, bundan sonra toplumun tüm katmanlarına hitap etmek istiyoruz esasında. Kaymakamlarımız…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Geçici görevlendirmeler dâhil midir personel sayısında?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Efendim?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Geçici görevlendirmeler…
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bizim kadromuzda çalıĢtırdığımız bütün yani diğer
kurumlardan geçici olarak aldıklarımız da dâhildir ama bu sayıya güvenlik mensupları dâhil değil, güvenlik yani gerek asker gerek polis
olarak çalıĢanlar dâhil değil.
Toplumun tüm katmanlarını “ milletin evi” dediğimiz külliyemizde ağırlamak istiyoruz. Bundan da gerçekten büyük bir
mutluluk duyuyoruz. Masraflarını CumhurbaĢkanlığı bütçesinden karĢılıyoruz, resmî ödeneğimizden harcıyoruz.
ġöyle bir soru var Sayın Paylan tarafından: “ Neden „ külliye‟ diye adlandırdınız? Bu sadece Ġslami toplumu kucaklayan bir
kavramdır.” Bizim asla böyle bir düĢüncemiz yok. Ben teknik olarak, sözlük anlamı olarak “ külliye” nin tam olarak neyi ifade ettiği
konusunda ahkâm kesecek durumda değilim ama biz “ külliye ifadesinin kampüs, yerleĢke vesaire gibi yabancı kelimelere karĢılık
olsun…
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – “ YerleĢke” Türkçe bir kelime.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – “ YerleĢke” yi de çok düĢündük önerilerimizi sunarken,
daha küçük bir birimi ifade ettiği düĢünüldü. Böyle takdir edildi.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Cami ve etrafındaki müĢtemilatı.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bazı lügatlarda öyle ifade ediliyor ama…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bazı değil.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Affederseniz Sayın Genel Sekreter, bir Ģey sorayım.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Efendim, buyurun.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Havaalanı protokol yolunda tünelden çıkınca, Pursaklar‟ ın giriĢinde büyük bir külliye yapılıyor
ama gerçek anlamda külliye.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Doğrudur.
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AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Cami ve etrafında eğitim alanlarını da içeren müĢtemilatıyla birlikte gerçek külliye. ġimdi, siz
gerçekten oradaki külliyeyle kendinizi eĢ değer mi görüyorsunuz, aynı amaçla mı? Emin olun, kavramsal çerçeve açısından problemli
olarak, CumhurbaĢkanlığı Sarayı için problemli olarak kullanılıyor.
Bir de özür dileyerek 948 personel içerisine danıĢmanlar dâhil mi?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Tabii.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Dâhil.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Dâhil.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Sayın Tamaylıgil “ Bugüne kadar kaç muhtarı davet
ettiniz, masrafları nasıl karĢılıyorsunuz?” diye bir soru sordu. 19 muhtarlar toplantısı yapıldı ve 9.240 muhtarımızı davet ettik.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Kaç, kaç?
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Neye göre?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – 9.240 muhtar davet edildi. Muhtarlarımızın seçimi, hangi
muhtarların davet edileceği ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından planlanmaktadır. ÇeĢitli illere göre, tahminen 5-6 il, yurdun çeĢitli
bölgelerinden, bu Rize‟ den Edirne‟ ye, Diyarbakır‟ dan Van‟ a, ne bileyim, Ġzmir‟ den Muğla‟ ya kadar çeĢitli bölgelerden bir planlama
dâhilinde seçiliyor. Oradan davet edilen muhtarların saraya intikallerine kadar biz herhangi bir Ģekilde masraflarını bilmiyoruz,
karĢılamıyoruz ama saraya girdiklerinden sonra…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – ĠçiĢleri Bakanlığı mı karĢılıyor, iller mi?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – ĠçiĢleri Bakanlığı… O konuda çok bir Ģey söylemem
doğru olmayacak. Ama saraya geldikten sonra onları biz ağırlıyoruz.
BAġKAN – Evet, Sayın Genel Sekreter, süreniz tamamlandı.
Size iki dakika ek süre vereyim, lütfen toparlayın.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bana lütfen iki dakika süre verirseniz… Hiçbir Ģey
söyleyememiĢ oldum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Kasırga, “ CumhurbaĢkanlığı ödentisi” diye somut bir Ģey sormuĢtum, nedir?
“ CumhurbaĢkanlığı ödentisi” diye seçimden bir hafta önce 27 Ekimde…
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Onu hemen arz edeyim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani bir günde ne kadar, kaç kiĢiye, kaç para verdiniz?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Efendim Ģöyle arz edeyim: O önemli çünkü bu konuda…
BAġKAN – Evet, Sayın Kasırga, lütfen toparlarsanız.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – ġimdi, efendim, CumhurbaĢkanlığımızın resmî
ödenekleri arasında “ hane halkına yardım” diye bir fasıl var biliyorsunuz bütçede yer alan. Bu fasıldan bugüne kadar da Sayın
CumhurbaĢkanlarımız hep ödemelerde bulunmuĢlar. Bu sene de Sayın CumhurbaĢkanımız 600 haneye 3 milyon 500 bin TL ödeme
talimatı verdi. Bunu biz sıfır maliyetle…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kaç hane?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – 600 hane ve 3 milyon 500 bin TL.
ġimdi, bu hanelerin tespitinde kriterlerimiz Ģu oldu: Önce illeri planladık, nüfuslarına göre kontenjanlar tanıdık ve her vilayetten
her valimize “ Ġlinizin en muhtaç, en fakir insanını bulacaksınız.” dedik. Valilerimiz tespit ettiler, Ģu insanlara bu paralar gönderildi
sayın vekillerim, Ģu evlerde yaĢayan…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onu gösterme, onu yaparsanız ben siyaset yaparım. Dedim ki: “ Bakın, belli yerlere
yapılıyormuĢ, bunun miktarı ne kadardır?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Hayır, hayır, sayın vekilim, ben, size bütün…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sadece bunun 27 Ekimde yapılması siyaset.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Onu da Ģöyle arz edeyim…
BAġKAN – Her yere o tarihte yapıldığı için ya.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Soracağım iĢte, kaç sene yapılmıĢ, bütün CumhurbaĢkanları yapmıĢ mı?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bütün CumhurbaĢkanlarımız döneminde yapıldı.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – 2013‟ te var mı, 2012‟ de var mı?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Bütün yıllar var.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne kadar yapılmıĢ?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Sunalım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hangi dönemde yapılmıĢ? Ben onu merak ediyorum.
BAġKAN – Sayın Özal döneminden beri var bu.
Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz de onu söyledik.
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CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – ġimdi, Sayın BaĢkanım, müsaade ederseniz bu kaçak
saray konusuna da gelmek istiyorum çünkü birçok sayın milletvekilimiz bunu dile getirdiler. Ben, bu ifadeyi doğru bulmuyorum, bu
“ kaçak saray” lafı doğru değil. Neye göre kaçak?
Arz edeyim Sayın Vekilim, bu sarayın yapımından önce bu bölgeyle ilgili bölgenin tarihî sit olmadığına iliĢkin ilgili kurul karar
verdi, üçüncü derece doğal sit alanı olduğunu söyledi ve…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Üyelerini değiĢtirdi ya kurul.
BAġKAN – Evet, Sayın Genel Sekreter, lütfen tamamlar mısınız.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Efendim, özür diliyorum, bu doğru değildir. Mevcut
meri yasalarımıza göre, bu saray kadar yasal, bunun kadar meĢru hiçbir yapı bilmiyorum, hiçbir belgesinde eksiklik yoktur, hiçbir yasal
engeli bulunmamaktadır ama ön yargılarla, birtakım Ģeylerle “ kaçak” diye söylenerek baĢka amaçlara hizmet edilmek isteniyorsa onu
ben takdir edemem.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Sayın Genel Sekreterim, o yapı kaçaktır.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Size göre kaçaktır ama yasalara göre, mevcut yasalara
göre…
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Yasalara göre kaçaktır. Bugün iktidarda bunlar var, değiĢtiğinde kaçak olduğu tescillenecektir,
kaçaktır.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Yani.
Yine Sayın CumhurbaĢkanımızın Urla‟ da kaçak villası olduğuna dair bir tek belge bugüne kadar ortaya konulamamıĢtır. Orada
adına kayıtlı…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Mahkeme son bir karar verdi ya.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – O villaların kaçak olduğu olabilir ama Sayın
CumhurbaĢkanımıza ait olduğunu kim söyleyecek, kim söyleyecek?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Neredeki?
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Urla‟ daki villaların.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Kaçak Sayın BaĢkan.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Onlar kaçaktır.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Ben, bu iddiaları da tamamen maksatlı buluyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Genel Sekreter, orada kim oturuyor?
TefriĢine varıncaya kadar… Kızları gelip gittiler, teĢrif ettiler orayı.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Efendim, Sayın CumhurbaĢkanımız -Sayın Temizel‟ in
bir sorusu vardı- kanun hükmünde kararnamelerle istediği maaĢla çalıĢtırır.
Sayın Bakanım, o olay 2012 yılında 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟ yle değiĢti. Sayın CumhurbaĢkanımız artık
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliğinin teĢkilatının nasıl oluĢacağına dair kararname yayımlar, orada çalıĢanların özlük hakları
tamamen 657 sayılı Yasa‟ ya tabidir ancak CumhurbaĢkanlığında çalıĢıyor olmaları nedeniyle ek bir ücret derecesine göre çalıĢanlara
ödenmektedir.
BAġKAN - Sayın Genel Sekreter, lütfen son sözünüzü alayım. Kalan sorulara lütfen yazılı cevap çünkü…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, kayda girsin diye on saniyede bir soru sorabilir miyim?
BAġKAN – Sizin sesinizi açtım zaten.
Buyurun.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Genel Sekreter, bu Kenan Evren döneminde bile CumhurbaĢkanı kararları Resmî
Gazetede yayımlanıyor. Acaba neden yayımlanmadı bu bahsettiğimiz kararlar? Bulamıyoruz kararları biz, CumhurbaĢkanı kararları.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – ġimdi, bizim bunları yayımlamaktan çekinecek bir
Ģeyimiz yok ama önceden beri yayımlanmıyor, Anayasa‟ da ve yasalarda yayımlanmasına iliĢkin bir hüküm yok. Bunların gizli kapaklı
bir Ģeysi de yok yani.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Kasırga.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Son cümlemi müsaade ederseniz efendim...
BAġKAN – Sayın Kasırga, bizim bundan sonra bir seansımız daha var, 2 de BaĢbakan yardımcımız, BaĢbakanlık bağlı kurumlar
gelecek, saat üçe, dörde kadar buradayız zaten. Onun için, 8 kurum…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sabaha kadar devam ederiz.
BAġKAN – Yani daha önce yaptığımız gibi, evet, bir tıraĢ oluruz ama, sıkıntı yok.
CUMHURBAġKANLIĞI GENEL SEKRETERĠ FAHRĠ KASIRGA – Efendim, son cümlem Ģu: Bazı sayın milletvekillerimizin
Sayın CumhurbaĢkanımıza yönelik haksız, yersiz, kiĢisel değerlendirmelerini bir talihsizlik olarak düĢünüyorum, üzülüyorum ve
kendilerini devletimiz, milletimiz için bir kazanç olarak, bir Ģans olarak değerlendiriyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Kasırga.
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Sayın Temizel, buyurun lütfen, bir sorunuz var galiba.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Soru değil de tutanaklara geçmesi açısından…
BAġKAN – Buyurun.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Değerli milletvekilleri, Ģu anda biraz sonra oylayarak kabul edeceğiniz CumhurbaĢkanlığı
bütçesiyle ilgili ve diğer bütçelerle ilgili E cetvellerine bakma fırsatını hiç bulamadınız değil mi?
BAġKAN – ArkadaĢlar, biraz sessizlik lütfen.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – E cetvelleriyle ilgili kurumlara mevcut yürürlükte olan yasal düzenlemelerin dıĢında inanılmaz
istisnalarla harcama yöntemleri veriyoruz. Bu konuya hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Ben bütçe kanununu açtığımda 16
maddeyi görüp, çok Ģükür, bugünleri de görebildik, 16 maddelik bütçe kanunu demiĢtim. Arkasından E cetveline bakınca dehĢet
içerisinde kaldım, eski bütçe kanunlarına rahmet okutuyordu.
Bakın, CumhurbaĢkanlığı bütçesinin de hemen arkasında bir E cetveli var. Bunu mutlaka inceleyin, bunu mutlaka inceleyin ve
burada verilen yetkilerin gelecekte devlet açısından da hatta CumhurbaĢkanlığı açısından da büyük sorunlar yaratacağını Ģimdiden bilin.
Bu konuya özellikle dikkat çekmek istedim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Ben teĢekkür ederim.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir de taĢıtlarla ilgili cevap vermediniz.
BAġKAN – Soru bitti yani kayda geçmesi için bir Ģey söyleyecekseniz…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Kayda geçmesi için…
BAġKAN – Evet.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Genel Sekreter, külliyeyle ilgili cevabımı alamadım. Kayda geçmesi için söylüyorum.
BAġKAN – Yazılı olarak gelecektir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın CumhurbaĢkanı ve CumhurbaĢkanlığı, toplumun bütününü temsil eder ve bu anlamda da
çoğulcu olmalıdır yani bir inancın, bir mezhebin yalnızca temsilcisi gibi gösterilmemelidir. Bu anlamda bu isimlendirmeyi
değiĢtirmenizi öneriyoruz.
Sayın CumhurbaĢkanına lütfen bu görüĢümüzü iletin.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
YUSUF BEYAZIT (Tokat) – “ Külliye” cami müĢtemilatı demek değildir, “ Külliye” , “ kül” kelimesinden gelir, çoğul anlamına
gelir.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar…
Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Kasırga.
ġimdi, SayıĢtay BaĢkanımıza söz vereceğim.
Sayın Akyel, buyurun lütfen.
Süreniz on dakikadır.
Değerli arkadaĢlar, lütfen… Daha tartıĢacağız, sabaha kadar tartıĢacağız, rahat olun, buradayız.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın BaĢkan, değerli üyeler; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Sayın üyeler, Sayın Ahmet Yıldırım‟ ın soruları vardı. “ SayıĢtay raporları yok, 2012, 2013 denetim raporları neden
gönderilmedi? SayıĢtay raporu gönderilmeyen kurumun durumu nedir?” Ģeklinde bir sorusu vardı.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın, çok soru sordunuz SayıĢtay BaĢkanına ama duyamıyoruz.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Değerli üyeler, Meclise 10 Eylül 2015 günü Sayın Meclis BaĢkanımıza
arz etmiĢ olduğum 2014 Yılı DıĢ Denetim Genel Değerlendirme Raporu‟nun 4‟üncü sayfasından aynen okuyorum: Yıllar itibarıyla
SayıĢtay denetim raporları: 2012 yılında SayıĢtay toplam 358 rapor düzenlemiĢ, ilgili mercilere göndermiĢ. Meclise 146 rapor, 2013
yılında 157 rapor Meclise göndermiĢ ve toplam 400 rapor düzenlemiĢ. KĠT raporları ve performans eğitim raporlarıyla birlikte 2012
yılında 455, 2013 yılında 513 rapor göndermiĢtir. Ayrıca genel uygunluk bildirimi, dıĢ denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet
genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri değerlendirme raporu gönderilmiĢtir.
Sayın Yıldırım geçen dönem milletvekillerimizden Sayın Mehmet Günal ve Sayın Bülent KuĢoğlu‟ndan bunu sorabilirler, ayrıca
kendi partisinden Hasip Kaplan‟ dan da -geçen dönemde milletvekili olarak bulunmuĢtu- burada sorabilirler. Ayrıca Plan ve Bütçe
Komisyonu geçen yılki tutanaklarında SayıĢtay raporlarına çok sayıda vurgu yapıldığını göreceklerdir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama içinin boĢ olduğunu da söyleyerek. “ Ġçi boĢ” demiĢtik, onu da hatırlatırım.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın Günal, raporların içeriğinin ve yerindeliğinin değerlendirilmesi
farklı bir konu ama raporun var olup olmaması farklı bir konu. Böyle olunca da SayıĢtay raporu göndermeyen kurumun durumu nedir?
SayıĢtay teorisinde böyle bir soru hiçbir zaman gündeme gelmemiĢtir, düĢünülmesi bile doğru değildir. SayıĢtay 153 yaĢındadır.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Sayın BaĢkan, öyle sormadık biz, yanlıĢ not almıĢsınız. Bakın, dedim ki: SayıĢtay denetim
raporlarında usulsüzlük tespit edilen kaç kamu kurum ve kuruluĢu hakkında soruĢturma açılmıĢtır?
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL - O soruya da cevap vereceğim.
2012-2013 denetim raporları neden gönderilmedi? Gönderilmediğinden dolayı da SayıĢtay raporu göndermeyen kurumu
sordunuz. Ben ona cevap verdim. Diğer bilgiyi arz etmek istiyorum.
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Yine, Meclise arz etmiĢ olduğum bugünkü bütçe konuĢmamın on birinci sayfasında yargılama faaliyetleri baĢlığı altında 31
Aralık 2015 tarihi itibarıyla 8 yargılama dairesine 293 adedi geçmiĢ yıllar denetimlerine iliĢkin, 618 adedi ise 2014 yılı denetimlerine
iliĢkin olmak üzere toplam 911 adet yargılamaya esas rapor intikal etmiĢtir. “ Yargılamaya esas rapor” demek kamu harcamalarında
kamu zararına yol açan harcamalarla ilgili rapor demektir ve SayıĢtay bir yüksek denetim kurumu olmanın yanı sıra bir hesap
mahkemesidir. Mahkeme olarak zaten kendisi karar verdiğinden dolayı bu raporlar kendisinde kalmaktadır. Ancak 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu‟ na göre suç teĢkil eden fiillere iliĢkin olarak gereği yapılmak üzere altı konunun ilgili kamu idarelerine veya savcılıklara
gönderilmesine karar verilmiĢtir.
MEHMET GÜNAL (Antalya) - Toplam hacmi ne kadar BaĢkanım? Kurum bazında değil de, kamu zararı ne kadar tespit
edilmiĢ?
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL - Sayın Günal, o konuda bir istatistik çalıĢma yapabiliriz. SayıĢtay bir
anayasal kurum. Yüksek Denetim Kurumu olarak ve hesap mahkemesi olarak kendi formatında çalıĢmaktadır. Bu bilgilerden hareketle
farklı istatistiki bilgiler üretebiliriz. Sayın Komisyonun, Meclisin böyle bir bilgi talebi olduğu takdirde de otururuz, elde etmiĢ
olduğumuz istatistik bilgileri hazırlar, arz ederiz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz soruyoruz da, yanıt gelmiyor. Sayın BaĢkan burada, siz de hatırlıyorsunuz. Ben diyorum ki:
Toplam, hangi kurum hangi Ģahıs vermeyin, tamam…
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Değerli üyeler, bir talep olduğu zaman yazılı olarak da cevap veririz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – ĠĢte, talep söyledim, bugün de sordum.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın Günal, bir konuyu arz etmek istiyorum.
SayıĢtay 2014 yılı denetimlerine ait olarak 6 genel rapor düzenledi. Bu 6 genel raporda genel uygunluk bildiriminde 11 tespit,
dıĢ denetim genel değerlendirme raporunda 68 bulgu, mali istatistikler değerlendirme raporunda 43 bulgu, faaliyet genel değerlendirme
raporunda 75 bulgu buldu. Mali denetim raporlarında 4 bin civarında bulgu bulunmaktadır. Yargılamaya esas raporlarda 618 adet
yargılamaya esas raporun yanında 1.772 adet sorgu yer almaktadır. Raporların yerindeliği açısından bu rakamları acaba ne kadar
artırıldığı zaman eleĢtiren kiĢileri tatmin edeceğimizi konusunda bir mutabakat bulunmamaktadır. 482 kurum raporu düzenlemek, 74
KĠT raporu düzenlemek, 77 siyasi parti mali denetim raporu düzenlemek, 911 yargılamaya esas rapor düzenlemek, 1.550 adet sunulan
rapor, 140 adet performans raporu, toplam 1.690 adet rapor düzenleyen bir SayıĢtay denetçilerine, üyelerine ve yönetimine teĢekkür
ediyorum. Meclise sunulan raporlardan 6 genel rapor, 208 kurum raporu, 74 KĠT raporu Meclise sunulmuĢtur, sitelerimizde yer
almaktadır. Meclise raporlar göndermekteyiz ve 900 denetçinin emeği var, 58 üyenin var, o kadar insanın emeği var. SayıĢtay olarak
denetim yapıyoruz ve bunu kesinlikle Meclise ve ilgili kurumlara arz ediyoruz.
SayıĢtay raporları hakkında bir bilgi arz etmek istiyorum. SayıĢtay 1862‟ de kuruldu, yargılamaya esas raporları sürekli kendi
hesaplama mahkemelerinde yargıladı, genel uygunluk bildirimini Meclise her zaman sundu. SayıĢtayın Plan ve Bütçe Komisyonuna
kesin hesap ve bütçe görüĢmelerinde rapor göndermesi 2012 yılı denetimleriyle baĢlamıĢtır. Bundan önce SayıĢtay kesin hesap ya da
bütçe görüĢmeleriyle ilgili olarak Meclise rapor göndermemekteydi. 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu Aralık 2010 yılında Resmî Gazetede
yayınlandı. Kanun bir sene SayıĢtaya süre tanıdı denetim için iç düzenlemeyi yapın diye ve SayıĢtay 2011 yılının aralığında iç
düzenlemelerini tamamladı ve 2012 yılında denetime baĢladı. SayıĢtay 2012 denetimden bu tarafa 2012, 2013 ve 2014 raporlarını
Meclise ve ilgili mercilere sunmaktadır. SayıĢtay anayasal görevini yapmaktadır, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, anayasal görevi
yapmamak gibi ithamları anayasal bir kurum olarak SayıĢtay hak etmemektedir.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – SAYDER diyor, Sayın BaĢkan.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın Vekilim, SAYDER bir sivil toplum kuruluĢudur, denetçilerimizin
üyesidir ve bir iki değerlendirme yapmak demek kurumun baskı altında kalmıĢ olması demek değildir. Sayın Bakanımız Zekeriya
Temizel‟ e çok teĢekkür ediyorum. Bir devlet adamı olarak konuĢmalarına SayıĢtay olarak saygımı arz ediyorum. Anayasal kurumların
itibarlarını ve güvenilirliklerini lütfen yanlıĢ bilgilerle, eksik bilgilerle ithal etmemek lazım. Bizler de onurlarımız için yaĢıyoruz, bizler
de bu memlekete hizmet etmeye çalıĢıyoruz. Eksiklikleri söyleyebilirsiniz. ġunu konuĢabiliriz, SayıĢtay BaĢkanı olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu olarak davet edin, gelelim bütün çalıĢmalarımızı arz edelim. Ġsteyin, SayıĢtayda da kapımızı açalım, toplantı düzenleyelim,
ne yaptığımızı arz edelim. SayıĢtay BaĢkanı olarak Ģunu ifade etmek istiyorum: SayıĢtay BaĢkanı olarak SayıĢtay bütün görevlerini
baĢta Anayasa, yasalar, mevzuat, INTOSAI standartları çerçevesinde yerine getirme gayreti ve iddiası içerisindedir.
Saygılarımı arz ediyorum.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Denetçiler böyle demiyor Sayın BaĢkan, sizin personellerinizden müteĢekkil…
BAġKAN – Sayın Yıldırım, kurum görüĢü budur, Sayın BaĢkan açıklamasını yapmıĢtır.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Bunun dıĢında kalanları da yazıyla arz etmek istiyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, bir cümle, müsaade ederseniz, sataĢma falan yok.
BAġKAN – Buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanın dediği gibi ben de SayıĢtay denetçilerine teĢekkür ediyorum, o kadar rapor
yapmıĢlar ama o raporları buraya kuĢa çevirerek gönderen Rapor Değerlendirme Kuruluna ve onu savunan size sitem ediyorum Sayın
BaĢkan. Çünkü bakın bir cümle söyleyeyim, yani meramım anlaĢılsın çünkü ben sanki böyle havadan sizi eleĢtiriyormuĢum gibi

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Bütçe Komisyonu
Tarih :26/01/2016

Saat :

Kayıt:Bütçe

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 83

anlaĢılıyor. Söyledim, dün de Maliye Bakanı buradaydı. Üç defa size de sorduğum soru, sabah da örnek verdim, kendisine de örnek
verdim. Bakın, “ Hazine arazilerinin devri ile ilgili usulsüzlükleri tespit ettik.” diyorsunuz. “ BeĢ tane incelemeyi yerinden yaptık.”
diyorsunuz. Yani insafınıza sunuyorum arkadaĢlar, biz bunu açıp bakmak zorunda mıyız? “ Bakanlar Kurulu karanına istinaden” demiĢ
“ …ilgili büyükĢehir belediyesi…” Niye yazmıyorsun kardeĢim ya? Altına gelmiĢ, “ …ilgili büyükĢehir belediyesi…” ġimdi yani…
BAġKAN – Kurumun kendi raporunda var ama yani.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, Ģunu söyleyeyim, kurumun kendi raporunda yok iĢte, Maliyeninkinden
bakıyorum. Öbür tarafta da sadece toplam… Bunu söylemiĢtim, diyorum ki: Ya, güzel söylüyorsun da, Ģurada sadece hasılat payının
elde edildiği bir tanesinde yazıyor, bir tanesinde. Buradan bizim zararımız ne? Neden, ne oluyor? Bu yargılaması olmuyor mu? Kanun
burada yazıyorsa. Maddeleri güzel yazıyorsunuz da, diyorsunuz ki: “ KardeĢim bu sorumludur, bunun devredilmesi lazım, Hazinenin
devralması lazım, devretmeyene ceza verilmesi lazım.” Peki ne oluyor yani, ben onu istiyorum. Size diyorum ki… Yok…
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Günal, anlaĢılmıĢtır.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın BaĢkanım, Ģunu arz etmek istiyorum: SayıĢtayda raporlar belli bir
süreç ve sistem içerisinde üretilmektedir. SayıĢtay denetçileri bir ekip hâlinde, grup hâlinde raporları hazırlarlar, daireler görüĢ verir ve
Rapor Değerlendirme Kurulu, ilgili kurullar sonucuna bağlar. Rapor Değerlendirme Kurulunun raporu sonuca bağlaması görüĢ vermesi
yasadan kaynaklanan bir yetkidir ve bir sürecin parçasıdır. Yani denetçilerin ne kadar denetim yapma sorumluluğu, yetkisi varsa
dairelerin de o kadar görüĢ verme yetki ve sorumluluğu var, kurulun da o kadar yetki verme sorumluluğu vardır. Ama kurulun verdiği
kararlar yerindelik denetimine girer, o onların kendi takdiridir, bir.
Ġki: SayıĢtay, çok farklı denetim raporları üretmektedir. Bu, her raporun amacı farklıdır. Sayın Günal‟ ın okuduğu mali
istatistikleri değerlendirme raporudur. Mali istatistikleri değerlendirme raporunun amacı mali istatistiklerin güvenilirliğini tartıĢmaktır.
Onun hakkında görüĢ vermektir yoksa hangi belediyenin adı geçecek, hangi belediye ne yaptı onu belirleyecek rapor değildir. O
raporlar farklı raporlarda yer alır, yargılamaya esas raporda yer alır, kurumun kendi raporunda yer alır, diğer raporlarda yer alır. Biz
SayıĢtay olarak raporlarımızın ve denetimlerimizin doğru anlaĢılmasını, ne demek istediğini…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kapağına bakar mısınız? Mali istatistikler raporu değil. Ben, Maliye Bakanlığı denetim
raporundan size okudum.
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın Günal, tamam, Maliye Bakanlığı belediyelerin kendi…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – ġimdi yani…
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Sayın Günal, içeriği tartıĢabiliriz, her zaman konuĢalım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam ama, benim söylediğimi siz yanlıĢlıyorsunuz Sayın BaĢkan. Bakın ben size…
SAYIġTAY BAġKANI DOÇ. DR. RECAĠ AKYEL – Hayır, aynı konular mali istatistik raporlarında da yer alıyor da, onun için
ifade ettim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anladım da, ben oradan okudum “ BeĢ tane kurum.” diyorsunuz, belediyenin adı yok. Zaten
bunu açıp baksam biliyorum ama yani bunu Sayın BaĢkanım, bu rapor değerlendirme kurulundakiler bizlere de sunsunlar.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.
Sayın BaĢkana teĢekkür ediyorum.
ġimdi, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere Kamu Denetçiliği Kurumu BaĢdenetçisi Sayın Ömeroğlu‟ na söz
vereceğim.
Buyurun Sayın Ömeroğlu.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın BaĢkanı, Plan ve Bütçe
Komisyonumuzun Değerli BaĢkan ve üyeleri, kamu görevlileri, değerli basın mensupları; tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Paylan‟ ın sorusuna cevap vermeye çalıĢacağım.
Öncelikle, Hrant Dink‟ in öldürülmesinden dolayı o tarihlerde biz de büyük üzüntü duyduk, millet olarak da duyduk. Bunun bir
örgüt tarafından yapıldığı iddia edildi. Eski bir yargı mensubu olarak da hâlâ dava devam ettiği için görüĢ bildirmek istemiyorum ama
buradan dokuz yıl geçmesine rağmen hem ailesine hem de o camiaya ben baĢsağlığı diliyorum.
Bu soruyu sormadan önce hakkımdaki düĢüncelerine katılmam mümkün değil. Hepimizin kin ve nefret söylemlerini
reddetmemiz gerekir. Ünlü Ġngiliz tarihçi Tony Judt 1 ve 2‟ nci Cihan SavaĢlarında 65 milyona yakın insanın öldüğünden bahseder
ancak Ģu an Avrupa bir birlik içindedir ve Avrupa Birliği kurulmuĢtur. Bunun izahını tek kelimeyle yapar, arĢivlerde vardır, unutmak.
Ermeni toplumu da Osmanlı toplumunun bir parçasıdır, Ģu anda Türkiye Cumhuriyetinin de birer parçasıdır, Türkler kadar onlar da
değerlidir. Dolayısıyla, 1915 olayları her iki milleti de mağdur etmiĢ olabilir. Gelin, biz bunu unutalım, tekrar barıĢı ve dostluğu
sağlayalım.
Yargıtayda verdiğimiz kararlar, mahkeme kararları kesinleĢtikten sonra tabii ki eleĢtirilebilir, onu saygıyla karĢılıyorum. 8
makaleyi de -yalnız ben değil çünkü ben o genel kurulda konuĢma da yaptım- Sayın BaĢkan, o zaman okudular. Ben, bunun polemiğine
girmek istemiyorum. Ama Anayasa‟ ya, kanunlara ve vicdani kanaatimize göre 24 üyenin 18 üyesi o Ģekilde karar verdi, hatalı olabilir,
yanlıĢ görebilirsiniz, ben buna saygı duyuyorum ama bu göreve gelmeden önceki bir kararda kullandığım oydan dolayı, kaldı ki
rahmetli mahkûm da olmamıĢtır 301‟ den, çünkü biz kararı iki noktadan lehine bozduk, iki nokta lehine bozduk, sonra rahmetli oldu,
sonra vasıf yönünden reddettik…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Esasından mahkûm ettiniz, Ģekilden…
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KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Tabii doğru vasıftan reddettik itirazı fakat diğer iki noktadan hem tecil
etmedi diye hem de Ģunu arz ediyorum Yargıtay… Yani bozuldu.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yani “ Türklüğe hakaret etmiĢtir.” dediniz.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Hukukçular… Ben Ģimdi ona girmek istemiyorum efendim ama Türk‟ ün
damarındaki kanının zehirli olduğunu asla kabul etmiyorum. Ġnsanın kanı temizdir, Ermeni‟ nin kanı temiz olduğu kadar Türk‟ ün de
kanı temizdir.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 8 makaleyi okuduğunuzu söylüyorsunuz.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – 8 makaleyi de okudum Sayın Vekilim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġlkokul çocuklarına da okutalım, bakalım orada kardeĢliği mi savunuyor, barıĢı mı savunuyor,
sizin dediğiniz gibi takdiri mi savunuyor.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Efendim, o karar eleĢtirilebilir ancak ben dediğim gibi kanuna, vicdanı…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hâlâ kararınızın arkasındasın yani.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Gayet tabii ben verdiğim oyun arkasındayım. On binlerce karara imza
attım ben ama eleĢtirilebilir, ben onu saygıyla karĢılıyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Türklüğe hakaret etmiĢtir.” diyorsunuz, hâlâ yani.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Efendim oradaki karardan öyle bir karar bozuldu, ortada Türklükten
mahkûmiyeti yoktur rahmetlinin.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama esastan hâlâ mahkûm rahmetli.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Efendim Yargıtayda bozulduktan sonra o karar yok hükmündedir,
hukukçulara sorabilirsiniz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Esastan mahkûm ettiniz.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Sayın Milletvekilim, 301‟ den mahkûmiyeti yoktur merhumun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Vardır.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Hayır efendim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Burada, 301‟ den esastan mahkûm oldu Hrant Dink. Hâlâ da mahkûm diye geçiyor.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Sayın Vekilim, karar bozuldu, bozulan karar topyekûn ortadan kalkar.
Hukukçularınıza sorabilirsiniz. Rahmetlinin 301‟ den mahkûmiyeti yoktur.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Vardır.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Efendim, takdir sizin. Ben yoktur diyorum çünkü kararı bozuldu, o kararı
bozuldu.
BAġKAN – Yani Sayın Ömeroğlu o kararın bozulduğundan bahsetti. Bozulmadığında ısrar ediyorsunuz Sayın Paylan yani.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Evet, bozuldu efendim, topyekûn bozuldu.
BAġKAN – O zaman sormayın. O zaman soruyu sormayın. Ġstediğiniz cevabı alamayacaksanız, itiraz edeceksek sormayın o
zaman.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Bakın, ben bunu konuĢmak istemedim ama 1999 yılında Bursa 3. Ağır
Ceza Mahkemesi BaĢkanıyken -isim de vereceğim buradan- ben Doğu Ergil‟ i yargıladım. Ermenilerle ilgili Bursa‟ daki bir toplantıda
tehcirden bahsettiği için, devletin de bundan özür dilemesinden bahsettiği için bu akademisyen hakkında kamu davası açılıyor devletin
güvenlik kuvvetlerini, devleti tahkir etmekten. ġu ilam önümde benim. Ben bunun ifade özgürlüğü olduğunu ve bunun bir eleĢtiri
olduğunu söyledim, beraat ettirdim. Bu karar da kesinleĢti. Ġsterse Sayın Vekilimize de arz edebilirim.
Bizim Ermeni vatandaĢlarımıza, Ermeni toplumumuza hiçbir husumetimiz yoktur. Bu cinayetten de üzüntü duydum, nefretle
kınıyorum ben bunu ancak ben kamu baĢdenetçisi olarak görev yaptığım esnada istifamı gerektirir herhangi bir durum olduğunu
sanmıyorum. Dolayısıyla, verdiğim karardan dolayı da -görev esnasında yaptığım bir Ģeyden dolayı özür dilerim ama- görevden önce
benim yargıçlık dönemimdeki bir karardan dolayı da özür dilemem mümkün değildir. Bunu da arz etmek istedim.
Sayın Uslu‟ nun sorusuna gelince, efendim, üç yıldır bu kurum kuruldu. Yapılanma içerisindeyiz, hatta kurumsal kapasitemizin
geliĢtirilmesine dair projelerimiz vardır. Bu Ģeyi tamamlar tamamlamaz, haklısınız, o 3 denetçimizi…
ERHAN USTA (Samsun) – O sürece de yardımcı olurlar.
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – Hayhay efendim, onu en kısa zamanda değerlendiririz. Ben Sayın Genel
Sekreterimle de konuĢurum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Ömeroğlu.
Değerli arkadaĢlar, değerli milletvekilleri…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, tutanaklara geçmesi için…
BAġKAN – Yani böyle bir usul yok ama buyurun Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Ömeroğlu, bakın, sonuç aynen Ģöyle: Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı bir itiraz yaptı,
biliyorsunuz ve dedi ki “ Hrant Dink Türklüğe hakaret etmemiĢtir bu açıklamalarında.” BilirkiĢi raporları da aynı yöndedir ve kararı
aynen okuyorum: “ Sonuç…”
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BAġKAN – Yargıtay kararı mı efendim?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, Yargıtay kararı.
“ Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı itirazınızın reddine…” diyorsunuz, “ …dosyanın mahkemesine
gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına tevdisine 11/7/2006 tarihinde yapılan müzakerede oy çokluğuyla karar verildi.”
Yani oy çokluğu, sizin oylarınızla oldu, sizin dâhil olduğunuz bir oyla Hrant Dink Türklüğe hakaretten mahkûm edildi ve
cinayetten tam altı ay önce mahkûm edildi ve avukatı kim biliyor musunuz? Kemal Kerinçsiz, hani Ergenekon avukatları vardır ya, Veli
Küçük… Hrant‟ ı mahkeme kapılarında tahkir edenler… Hani “ Hain, vatan haini!” diye manĢetler atıldı, bütün cinayetin yapı taĢları
orada döĢendi ve siz de bu kararınızla, bu imzanızla… Bakın, imza burada, M. Nihat Ömeroğlu imzası burada. Bu imzayla…
BAġKAN – Sayın Paylan, ne iddia ediyorsunuz? Yani nedir?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bozulmadı. Hrant Dink hâlâ Türklüğe hakaretten Nihat Ömeroğlu‟ nun imzasıyla mahkûm
edilmiĢtir ve hâlâ da “ Ġmzamın arkasındayım.” diyor. Sekiz makalelik, ben getireceğim, bütün arkadaĢlarımıza dağıtacağım…
BAġKAN – Sayın Ömeroğlu, onunla ilgili hangi karar var elinizde?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – …eğer bir tanesi “ Burada Türklüğe hakaret vardır.” derse…
(Mikrofon BaĢkan tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Evet, teĢekkür ederim Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir cümleyi alıp da, böyle kesip, parçalayıp “ Türklüğe hakaret etmiĢtir.” diyemezsiniz.
BAġKAN – Efendim, Sayın Ömeroğlu, nedir o karar, elinizdeki?
KAMU BAġDENETÇĠSĠ M. NĠHAT ÖMEROĞLU – 9. Ceza Dairesinin bozma ilamı. Biz reddederken, mahkemesine… Bu
bozmaya uy dedik efendim. Ve mahkeme…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Esasını bozmadınız efendim. Yalnızca Ģeklen bozdunuz. Esasını kabul ediyor, yalnızca Ģeklen
bakabilir biliyorsunuz, esasına bakamaz.
BAġKAN – Sayın Paylan, efendim, hem bozulduğunu kabul ediyorsunuz, Ģimdi “ esastan değil, Ģeklen…”
TeĢekkür ediyoruz.
Değerli milletvekilleri, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
ġimdi sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutuyorum:
Ġlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – SayıĢtay BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(SayıĢtay BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – CumhurbaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(CumhurbaĢkanlığının 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Kamu Denetçiliği Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Değerli üyeler, böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi, SayıĢtay BaĢkanlığı, CumhurbaĢkanlığı ve Kamu
Denetçiliği Kurumunun bütçe ve kesin hesapları kabul edilmiĢtir, hayırlı, uğurlu olsun.
Bütün katılımcılara teĢekkür ediyoruz.
Meclis BaĢkanımız, sizlere de teĢekkür ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar, programımızda yer alan diğer bütçeleri, ikinci bölümdeki bütçeleri görüĢmek üzere birleĢime saat 21.00‟ e
kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 20.08
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BEŞİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.09
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 BaĢbakan yardımcılarımız, kamu kurum ve
kuruluĢlarımızın çok değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
12‟nci BirleĢimin BeĢinci Oturumunu açıyorum.
Gündemimizde BaĢbakanlık, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı,
Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bütçe ve kesin
hesapları ile SayıĢtay raporları ve ayrıca Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı BaĢkanlığı SayıĢtay raporu bulunmaktadır.
Öncelikle, bürokrat arkadaĢlarımız Komisyon üyelerimize kendilerini tanıtırlarsa…
Buyurun.
(Bürokratlar kendilerini tanıttı)
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sunumunu yapmak üzere Değerli BaĢbakan Yardımcımız Sayın Lütfi Elvan‟ a söz vermek istiyorum.
Buyurun Sayın Elvan.
Efendim, süreniz otuz dakikadır.
I I I .- SUNUM LAR (Devam)
5.- Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ ın, 2fg2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri,
kamu kurum ve kuruluĢlarımızın değerli mensupları, basınımızın çok değerli temsilcileri; BaĢbakanlık ve bağlı ve ilgili
kuruluĢlarımızın 2016 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve SayıĢtay raporlarının
görüĢülmesi vesilesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikli olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkanı Sayın Bahçeli‟ ye geçmiĢ olsun dileklerimi aktarmak istiyorum. Diğer
taraftan, Plan ve Bütçe Komisyonunda birlikte çalıĢtığımız; vatanını, milletini, insanı seven Sayın Mevlüt Aslanoğlu‟ nu da rahmetle
burada anmak istiyorum. “ Allah rahmet eylesin, cenneti mekân eylesin.” diyorum. Çok değerli bir dostumuzdu ve birlikte üç yıldan
fazla bu Komisyonda çalıĢtık. Gerçekten çok önemli katkıları oldu ve uzlaĢma yönü son derece güçlü bir arkadaĢımızdı. Bu vesileyle de
burada bunu zikretme gereğini duydum.
Değerli üyeler, BaĢbakanlık ve ilgili kurumlarımızın bütçe sunumlarını bir kitapçık olarak sizlere takdim ettik. Uygun
görürseniz, zamanın iyi kullanılması adına konuĢmamı özet bilgiler vererek tamamlamak istiyorum; böylece soru-cevap kısmına daha
detaylı bilgiler verme imkânımız özellikle o bölümde olacak diye düĢünüyorum.
Sunumuma baĢlamadan önce, Plan ve Bütçe Komisyonunun siz değerli üyelerine çalıĢmalarınızda kolaylıklar diliyorum. EleĢtiri
ve önerilerinizin bizler açısından çok büyük bir önem arz ettiğini de burada ifade etmek istiyorum.
BaĢbakanlık olarak görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde BaĢbakan ve Bakanlar
Kuruluna Hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesinde her türlü desteği sunmak, bakanlıklar arasında etkili bir iĢbirliği ve
koordinasyonu sağlamak ve devlet teĢkilatının düzenli ve uyumlu bir Ģekilde iĢlemesine bir anlamda önderlik etmek ve Hükûmet
programında yer alan hususları hayata geçirmektir. Bu görevlerimizi ifa ederken, BaĢbakanlık olarak 2023 Türkiye vizyonu, güçlü bir
ülke olma vizyonuyla hareket ettiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu vizyon çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı bütçemiz bir taraftan
milletimize verdiğimiz vaatleri ve eylem planında taahhüt ettiğimiz reformları gerçekleĢtirmeye imkân tanıyan, diğer taraftan da mali
disiplin ve bütçe dengesinin gözetildiği bir belge olarak hazırlanmıĢtır.
64‟üncü Hükûmet olarak dünyanın ve ülkemizin değiĢen Ģartları ve 2023 vizyonumuz çerçevesinde, kritik alanlarda
yapacağımız reformlarla milletimizin bize verdiği emanete en güçlü Ģekilde sahip çıkacağız. Bugünün ihtiyaçlarına cevap vermenin
ötesinde geleceğin Türkiye'sini inĢa etmek için çalıĢacağız. Reformlarımız sonucunda daha özgür, daha demokratik, daha rekabetçi ve
insan odaklı bir anlayıĢ içerisinde refahını yükselten ve daha adil bir gelir dağılımına sahip bir Türkiye'ye ulaĢma idealini de
sürdüreceğiz. Bu kapsamda 64‟ üncü Hükûmet Programı‟ nda açıkladığımız gibi demokratikleĢme ve adalet, eğitim, kamu yönetimi,
kamu maliyesi ve reel ekonomide köklü değiĢim ile öncelikli dönüĢüm programları olmak üzere 6 temel alanda reformlarımızı
yoğunlaĢtıracağız.
DemokratikleĢme ve adaletle ilgili olarak biraz sonra reformlarımızı aktaracağım. Ancak hükûmetlerimiz döneminde en önemli
reform alanlarından biri olarak görmüĢ olduğumuz demokratikleĢme konusunda Türkiye'nin kronikleĢmiĢ pek çok meselesi
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milletimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümlenmiĢ, güçlü bir hukuk devleti olma yolunda önemli adımlar atılmıĢtır.
Önümüzdeki dönemde de herkesin inandığı gibi yaĢayabileceği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, refaha katkıda bulunduğu ve
refahtan hak ettiği payı aldığı, emniyet ve huzur içerisinde yaĢayan, Ģeffaflığın ve hesap verebilirliğin esas alındığı bir toplum olma
yolunda var gücümüzle çalıĢmaya devam edeceğiz.
Önemli reform alanlarımızdan biri tanesi de eğitim. Ġktidarlarımız döneminde eğitim alanındaki temel altyapı ve eriĢim sorunları
önemli ölçüde çözülmüĢtür. Eğitim insani kalkınma hedefimizin temelini oluĢturmaktadır. Hükûmet olarak eğitimi uzun vadeli bir bakıĢ
açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyor, insanımızın yaĢam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını çağdaĢ, dünya ile
rekabet edebilir donanıma kavuĢturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak görüyoruz.
Kamu yönetiminde de yine, önemli düzenlemelerimiz yeni dönemde söz konusu olacak. Ġyi iĢleyen, Ģeffaf ve hesap verme
sorumluluğu olan kamu yönetimi aynı zamanda ekonominin ve sivil toplumun da geliĢimine öncülük eder. Önümüzdeki dönem, her
alanda olduğu gibi, yönetim alanında da kalitenin ön plana çıktığı bir dönem olacaktır. 64‟ üncü Hükûmet döneminde de kamu
hizmetlerinin adil, etkili, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak Ģekilde merkezî birimleri daha küçük ama daha etkin bir yapıya
dönüĢtüreceğiz ve bu birimlerin performansını artıracağız.
Kamu mali yönetimi de önemli alanlarımızdan bir tanesi, bu alanda da önemli reformlarımız gerçekleĢtirilecek. Bugüne kadar
gerçekleĢtirilen yapısal reformlar ve güçlü düzenlemelerle bir yandan ekonominin kırılganlığı azaltılırken, diğer yandan da piyasaların
rekabetçi bir ortamda serbestçe iĢleyiĢi sağlanmıĢtır. Son on üç yılda mali disiplinin, güçlü büyüme performansının ve enflasyondaki
düĢüĢün eĢ zamanlı olarak gerçekleĢtirilebileceği ortaya konulmuĢtur. Bu baĢarının devam ettirilmesi için kamu kaynaklarının
kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılması ve mali disiplinin sağlanması zorunlu hususlardır. Bu çerçevede, çok sayıda tedbir
alınmıĢ, ayrıca yapısal reformlar da aĢamalı olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Reel ekonomide köklü dönüĢüm bir baĢka reform alanımız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomide hedefimiz
güven ve istikrar olacaktır. Önümüzdeki yıllarda sağlayacağımız yüksek büyümenin öncüsü yine özel sektörümüz olacaktır. Hükûmet
olarak, özel sektörümüzün önünü açacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için makroekonomik istikrarın yanında, mal
ve hizmet sektörlerinde verimlilik artıĢlarını getirecek, kaliteyi ve rekabet gücünü artıracak reformlarımızı sürdüreceğiz. Ġsraf
ekonomisi yerine verim ekonomisi anlayıĢı için aralıksız çalıĢacağız.
Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde bir yandan makroekonomik istikrar ve
kazanımlarımızı güçlendirirken, diğer yandan da mikroekonomik ve sektörel dönüĢümlere odaklanacağız. Son on üç yılda üst, orta gelir
grubuna yükselttiğimiz ülkemizin, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımızdır.
Ekonomimizin rekabet gücünün artırılması ile iĢ ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesine de büyük önem vermekteyiz. Hükûmet
olarak istikrarlı ve yüksek büyüme için kamu ve özel kesim yatırımlarını birbirini tamamlayacak Ģekilde bütünsel bir bakıĢ açısıyla ele
almaya devam edeceğiz. Bu perspektifle, kamu yatırımlarıyla eĢ zamanlı yürüttüğümüz yatırım ortamının iyileĢtirilmesine yönel ik
politikalarımızla, özel sektör yatırımlarının önünü açmayı ve bu yatırımları teĢvik etmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, kamu
yatırımlarını bölgeler arası geliĢmiĢlik farklarını azaltmada ve bölgesel geliĢme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak
kullanacağız.
Bildiğiniz gibi, biz Hükûmet eylem planımızı açıkladık. Bu eylem planımızda 44 adet vaadimiz ve çok sayıda reformumuz yer
almakta. Bu bir yıllık eylem planımız. Bu 44 vaadimizin Ģu ana kadar yüzde 66‟ sını gerçekleĢtirmiĢ durumdayız. Reformlara yönelik
ise üç aylık süreçte gerçekleĢtirmemiz gereken reformların yüzde 30‟ unu Ģu an itibarıyla gerçekleĢtirmiĢ durumdayız.
Reform paketine baktığımızda, demokratikleĢme ve adalet alanında, cemevlerine hukuki statü tanınması, Roman
vatandaĢlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar atılması, kiĢisel verilerin korunması ki bu yasa tasarısı Meclisimize
intikal etmiĢ durumdadır, Avrupa Birliğine uyum açısından da ve vize muafiyeti açısından da bir an önce çıkarmamız gereken yasal
düzenlemelerden de biridir. Yine, darbe dönemlerinden kalan mevzuatın gözden geçirilerek antidemokratik hükümlerin kaldırılması bir
baĢka önemli reform alanımızdır. Bu alana yönelik çalıĢmalarımızı tamamladık, önümüzdeki günlerde muhalefet parti yöneticilerine
hangi alanlarda özellikle antidemokratik uygulamalar var, yasa tasarılarında ne tür hususlar söz konusu, bunları kendilerine aktaracağız
ve muhalefet partilerinin görüĢlerini de bu çerçevede alacağız.
Yine, insan hakları korunma mekanizmalarının daha da etkinleĢtirilmesi ki bu alana ilave olarak ayrımcılıkla mücadeleye
yönelik bir tasarımız var. Bu da Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlamıĢ olduğumuz bir tasarı. Ġnsan Hakları Kurumuna yeni bir
görev vereceğiz; ayrımcılıkla mücadele konusunda da bu kurum bu görevi üstlenecek ve kurumun adını da “ Ġnsan Hakları ve EĢitlik
Kurumu” na dönüĢtüreceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yasa tasarısı Meclise sevk edilmiĢ olacak.
Yine, bilirkiĢilik müessesesinin yeniden ele alınması ve bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlanması gündemimizde olan
hususlardan bir tanesi. Bununla ilgili de çalıĢmalarımızı tamamladık, önümüzdeki günlerde bilirkiĢilik müessesesine yönelik yasa
tasarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edeceğiz.
ĠĢ mahkemelerinin özellikle yapısı ve iĢleyiĢiyle ilgili sorunlarımız var. Bu sorunlara hepimiz vâkıfız. Dolayısıyla iĢ
mahkemelerini de gözden geçiren bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.
Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesini yine bu dönemde sağlayacağız.
Ülke genelinde özellikle yargılama sürelerinden çok Ģikâyet ediyoruz, yargılama sürelerinin daha da kısaltılması, hatta ortalama
tamamlama sürelerinin belirlenmesine yönelik bir çalıĢmayı baĢlattık, bunu da kısa bir süre içerisinde sonuçlandıracağız.
Yine, yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunuyla ilgili çalıĢmalarımızı Adalet Bakanlığımız sürdürüyor.
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Hukuki yardım yani himaye sigortasının altyapısını oluĢturacağız. Birçok geliĢmiĢ ülkede ve Avrupa Birliği ülkelerinde
uygulanan bir sistem. Bununla ilgili de çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz.
Noterlik sistemini yeniden yapılandıracağız.
Yine, Yüksek Mahkeme üyeliğinin makul sürelerde sınırlandırılmasına yönelik bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Kamu yönetimi ve Ģeffaflık alanında ise önemli düzenlemelerimiz söz konusu olacak.
Siyasi Etik Kanunu‟nun çıkarılması, siyasetin finansmanında Ģeffaflığın artırılması, imar planı değiĢikliği sonucunda ortaya
çıkacak değer artıĢından kamunun pay alması, yine, siber güvenliğe iliĢkin yasal bir düzenlemenin yapılması, özellikle e-devletin tek
bir çatı altında toplanmasını sağlayacak olan Dijital Türkiye Projesi‟ nin hayata geçirilmesi ki vatandaĢlarımızın tüm taleplerinin,
ihtiyaçlarının sanal ortamda karĢılanmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili de çalıĢmalarımız devam ediyor.
Yine, kamu yönetimine yönelik olarak kamu personel rejimi reformunu da bu bir yıllık süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Sosyal politikalar ve çalıĢma hayatıyla ilgili olarak özellikle çalıĢma hayatına esneklik sağlayacak bir düzenlemeyi önümüzdeki
günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edeceğiz.
Yine, Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin daha da geniĢletilmesine yönelik bir
düzenlememiz söz konusu olacak.
Kıdem tazminatı hususu yıllardan beri konuĢulan ancak bir türlü çözüme ulaĢılamayan hem iĢçi kesiminin hem de iĢveren
kesiminin Ģikâyetçi olduğu bir husus. Bu konuya yönelik olarak da bir düzenlememiz söz konusu olacak.
Eğitim alanına gelince, eğitimde de önemli reformlarımız söz konusu olacak. Özellikle eğitim müfredatının günün koĢullarına
ve çağın gereklerine uygun hâle gelebilmesi için eğitim müfredatını gözden geçireceğiz ve çocuklarımızın, gençlerimizin kendi
taleplerine, kendi isteklerine uygun olabilecek esnek bir yapıyı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla, özellikle derslere yönelik
opsiyonlu bir sistemin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Seçmeli ders sayısının artırılmasını kısaca burada hedefliyoruz.
Yine, Yükseköğretim Kanunu‟nda bir değiĢiklik yapacağız. Yükseköğrenim kalite kurulunu oluĢturmak istiyoruz.
Bunun dıĢında, özellikle öğretmenlerimize yönelik bir öğretmen stratejisini hayata geçireceğiz, bununla ilgili çalıĢmalarımız
tamamlandı. Özellikle öğretmenlerimizin günün koĢullarına uygun bir bilgi altyapısına sahip olmasına yönelik olarak da bir öğretmen
akademisi kuracağız ve bu akademide sürekli olarak öğretmenlerimizin bilgilerini güncelleyen, güncelleĢtiren bir altyapıyı ol uĢturmuĢ
olacağız.
Diğer taraftan, meslek liselerine yönelik yeni düzenlemelerimiz olacak. Bildiğiniz gibi, sadece organize sanayi bölgesinde iĢ
adamları tarafından yapılan yatırımlara destek sağlanıyor ve öğrenci baĢına bir destek mekanizması oluĢturuluyor mevcut sistemde ama
önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgesi dıĢında da meslek lisesi yapmak isteyen iĢ adamlarımıza destek sağlayacağız ve meslek
liselerinin sayısını elbette artırmak istiyoruz.
En önemli sorun alanlarımızdan bir tanesi eğitim-istihdam iliĢkisi. Özellikle arz ile talep arasındaki dengesizliği ortadan kaldıran
ve piyasanın istekleri ve talepleri doğrultusunda bir eğitim ve öğretim sisteminin oluĢturulması son derece önem arz eden bir husus. Bu
alana yönelik olarak da çalıĢmalara baĢladık. Önümüzdeki günlerde yine sizlere bu alana yönelik çalıĢmalarımız hakkında daha detaylı
bilgi verme imkânına kavuĢacağız.
Sosyal politikalar alanında özellikle aile sosyal destek programının altyapısının tamamlanması ve uygulamasının baĢlatılmasını
inĢallah bu bir yıllık süreçte gerçekleĢtireceğiz. Sosyal yardım sistemini tek bir çatı altında toplayan bir sosyal yardım kanununu yine
hayata geçireceğiz.
ĠĢ uyuĢmazlıkları ki önemli, gerçekten iĢ dünyamız için önem arz eden sorunların baĢında geliyor. Bu alana yönelik olarak ise
alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandırılması için yine düzenlemelerimiz söz konusu olacak.
UyuĢturucuyla mücadele, çocuk haklarının en geniĢ hukuki çerçevede korunması gibi alanlarda da yine düzenlemelerimiz
olacak.
Ekonomik ve mali alanda ise vergi beyannameleriyle sosyal güvenlik bildirgelerinin birleĢtirilmesi ki iĢ dünyası tarafından sıkça
talep edilen bir husus. Bunu da hayata geçireceğiz.
Yeni gelir vergisi kanunu çıkaracağız. Yine Vergi Usul Kanunu‟ nun güncellenmesi sağlanacak. Gümrüklerde tek pencere
sisteminin uygulamaya konulmasını da gerçekleĢtireceğiz.
Vergi mevzuatının gözden geçirilerek enerji verimliğini teĢvik eden vergisel düzenlemelerin yapılması ve binalardaki enerji
verimliliğinin desteklenmesine yönelik de düzenlemelerimiz olacak.
Yatırım ortamının iyileĢtirilmesine yönelik de önemli düzenlemelerimiz söz konusu olacak. Yatırım ortamının iyileĢtirilmesine
yönelik bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde Ekonomi Bakanının baĢkanlığında müsteĢarlardan oluĢan bir kurul vardı. Biz bu kurulun
yapısını değiĢtiriyoruz. Benim BaĢkanlığımda, bir BaĢbakan Yardımcısı baĢkanlığında bakanlardan ve ilgili meslek örgütlerinin
baĢkanlarından oluĢan bir yapıya dönüĢtürüyoruz. Burada TOBB, TÜSĠAD, MÜSĠAD, TĠM, YASED gibi kurumların baĢkanları da bu
kurulun doğrudan üyesi olacak ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesine yönelik kararlar da bu kurulda alınacak.
Yine bu alanda enerji ve lisans ruhsat izin iĢlemlerinin kolaylaĢtırılması gibi, Ģirketlerin özellikle tasfiye iĢlemlerinin
kolaylaĢtırılması gibi pek çok alanda da yine yatırım ortamının iyileĢtirilmesine yönelik düzenlemeler söz konusu olacak.
Ben burada reformlarla daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ancak soru ve cevap kısmında sorularınızı
cevaplandırabilirim diye düĢünüyorum.
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Çok fazla detaya girmeden yine BaĢbakanlığımızın ve ilgili birimlerin 2014 yılı kesin hesabıyla 2016 yılı bütçesi konusunda da
çok genel bazı bilgiler vermek istiyorum.
BaĢbakanlığımızın 2014 yılı gideri 2 milyar 310 milyon 918 bin 50 Türk lirası olarak gerçekleĢmiĢtir. 2015 yılı gider
gerçekleĢmesi ise 2,4 milyar olarak gerçekleĢmiĢtir. BaĢbakanlık bütçesi 2016 yılında yaklaĢık 1,3 milyar lira olarak teklif edilmiĢtir.
MĠT MüsteĢarlığımıza gelince, MĠT MüsteĢarlığımızın 2016 yılı bütçesi için öngörülen rakam yaklaĢık 1,6 milyar liradır. Bir
önceki yıla göre yüzde 47‟ lik bir artıĢ söz konusudur. Özellikle burada sermaye giderlerinde bir artıĢ vardır. MĠT MüsteĢarlığı için yeni
bir bina yapılıyor. Dolayısıyla da ödenekte bu anlamda bir artıĢ söz konusudur.
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine baktığımızda, kurumun 2014 yılı baĢlangıç ödeneği 20 milyon lira, gerçekleĢme
yaklaĢık 21 milyon lira olmuĢtur. AĢağı yukarı gerçekleĢmede yüzde 5‟ lik bir artıĢ söz konusudur. Yine Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğimizin 2015 yılı baĢlangıç ödeneği 22 milyon lira olup yıl sonu itibarıyla gerçekleĢme ise yine aĢağı yukarı aynı mertebede
olmuĢtur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2016 yılı bütçesi ise yüzde 13,8 oranında artarak 25 milyon 702 bin lira olarak
teklif edilmiĢtir.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımıza gelince, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız da 2014 yılı gerçekleĢmesi 5,7 milyar lira, 2015 yılı
gerçekleĢmesine baktığımızda 6 milyar liralık bir gerçekleĢme görülmüĢtür. 2016 yılı teklifimiz ise yaklaĢık 6,5 milyar liral ık bir teklif
öngörülmüĢtür. Burada özellikle yüzde 12,8‟ lik bir artıĢ söz konusudur. Bu artıĢın önemli bir kısmı personel giderleri için öngörülen
ilave ödemelerdir.
Ġnsan Hakları Kurumuna gelince, Ġnsan Hakları Kurumumuzun 2014 yılı gerçekleĢmesi 1,1 milyon lira, 2015 yılı 1,7 milyon
lira, 2016 yılı için öngörülen, teklif edilen miktar ise 5 milyon 957 bin Türk lirası olarak teklif edilmiĢtir.
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bütçesine yönelik olarak ise Ģunu ifade edeyim: 2015 yılın da BaĢbakanlık
bütçesinden 40 milyon lira tahsis edilmiĢ, 2016 yılında Ajansa tahsis edilen kaynak yüzde 6,25 oranında artırılarak 42 milyon 500 bin
TL‟ ye yükselmiĢtir.
Benim sunuĢum bu kadar.
Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢbakan Yardımcım.
Sayın BaĢbakan Yardımcımız Sayın Numan KurtulmuĢ, buyurun efendim.
6.- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli
üyeleri, değerli arkadaĢlarım; hepinize iyi akĢamlar diliyorum. Bu yoğun bütçe mesaisi için Allah kolaylık versin, kolay gelsin diyorum.
ĠnĢallah, bugün geçireceğimiz, tartıĢacağımız konularda da güzel bir müzakere yaparak hayırlı sonuçlar almak mümkün olur.
Bendeniz 64‟ üncü Hükûmetin kuruluĢuyla birlikte basın yayın kuruluĢlarından sorumlu BaĢbakan Yardımcısı olarak görev
aldım. Görev aldığımız bu süre içerisinde öncelikli olarak meslek kuruluĢları baĢta olmak üzere yazılı, görsel ve sosyal medyayla ilgili
bütün kuruluĢlarla yakın diyalog içerisinde mesleki sorunların çözülmesi alanında çalıĢmalarımızı baĢlattık. Bu konuda süreç içerisinde
siz değerli Parlamento üyelerinin de gerek iktidar partisinden gerek muhalefet partilerinden arkadaĢlarımızın da sürece katkı vermesini,
samimi destekleriyle bu konuda mevcut durumumuzu daha ileriye götürmek için iĢbirliğine hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim.
Benim burada bugün tartıĢacağım iki kuruluĢ var, bunlardan birisi Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, bir diğeri ise
doğrudan bize bağlı olmayan ama iliĢkili kuruluĢ olan RTÜK‟ tür. Bununla ilgili genel bilgileri sizlerle paylaĢıp sonra mümkün olduğu
kadar kısa süre içerisinde bitirerek sizin sorularınız ve katkılarınızla konuyu daha yakından irdelemek mümkün olur.
Bilindiği gibi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti‟ mizin en eski kurumlardan birisidir. Mustafa
Kemal Atatürk‟ ün cumhuriyetimizin kuruluĢuyla birlikte bizzat kendisinin el yazısıyla kaleme aldığı 6 sayılı Kanun‟ la kurulmuĢ, o
günkü adı “ Matbuat ve Ġstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi” olarak kurulmuĢ. Daha sonra çeĢitli değiĢiklikle birlikte bugüne kadar
gelmiĢtir. Bugün itibarıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün merkez teĢkilatı, 17 il müdürlüğü, 39 basın müĢavirliği ve
ataĢeliğinden oluĢan yurt içi ve yurt dıĢı teĢkilatlarında kadrolu, sözleĢmeli, geçici personel kadroları olmak üzere 732 çalıĢanımız
mevcuttur ve bu insan kaynaklarımızın her geçen gün biraz daha kalitesinin artırılması, mesleki formasyonlarının geliĢtirilmesi için de
Genel Müdürlük çalıĢmalarını yakinen sürdürmektedir. Ayrıca, teknolojik yenilenmenin sağladığı tüm imkânlar da kullanılmakta ve
uluslararası medya tam zamanlı olarak izlenmektedir.
Genel Müdürlük bünyesinde bu çerçevede kurulan devlet enformasyon sisteminin yaklaĢık 37 dilde günlük 150 haber çevirisi
yapmakta, hazırlanan bilgi ve değerlendirmeler devlet üst makamlarına sunulmaktadır. Türkiye‟ yi doğrudan ilgilendiren haberlerin yanı
sıra dolaylı ilgilendiren haberlerle birlikte 2015 yılı içerisinde 47.971 haber, devlet enformasyon sistemi içerinde yer almıĢ yani tercüme
edilerek ilgililerin kullanımına açılmıĢtır.
Ayrıca, DES kapsamında önde gelen yayın kuruluĢlarından günlük olarak Türkçe yayın yapan 4 önemli radyo ve 40 yabancı
televizyon kanalının yayınları kaydedilip deĢifre edilmekte, 1 yerli 38 uluslararası haber ajansı sürekli izlenmekte, 400 Ġnternet haber
sitesiyle 92 ülkeden 1.700‟ü aĢkın gazetenin ilk baskıları takip edilmektedir. Böylece, Türkiye‟ yi ilgilendiren aĢağı yukarı dünyada
yazılı, görsel ve sosyal medyada ne varsa hemen hemen bunlar günlük takip ediliyor. Bunlar 37 farklı dilde Türkçemize çeviril eri
yapılıyor ve ilgililerin yararlanmasına sunuluyor.
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Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası medyada iyi takip edilebilmesi için Türkiye algısının olumlu bir Ģekilde sürdürülebilmesini
sağlamak amacıyla devlet yetkililerinin açıklamaları ve değerlendirmeleri izlenmekte, 5 dilde tercüme edilerek uluslararası kurum ve
Ġnternet sitelerinin kullanımına açılmaktadır.
Bu çerçevede bir baĢka önemli konumuz da Türkiye'nin uluslararası medya kuruluĢları tarafından yakinen takip edilmelerine
imkân verecek ev sahipliği yapmaktır. Hazırlanan bilgilendirme programları çerçevesinde bireysel olarak ya da gruplar hâlinde medya
mensupları Türkiye‟ ye davet edilmiĢ ve bu medya mensuplarının Türkiye‟ yle ilgili olarak birinci elden bilgilendirilmesi temin edilmeye
gayret edilmiĢtir. Sadece Ocak-Aralık 2015 dönemi içerisinde 2.187 uluslararası basın mensubunun ülkemizde mesleki çalıĢmalarda
bulunduğu ve ayrıca heyetler hâlinde de 168 basın mensubunun ya da bireysel olarak ülkemize davet edildiğini ifade etmek isterim.
Yine 2015 yılı içerisinde iki önemli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bunlardan birisi Antalya‟ da yapıl an 15-16
Kasımdaki G20 Zirvesi‟ ydi. G20 Zirvesi‟ yle ilgili 2.483 uluslararası ve ulusal medya mensubunun akreditasyon iĢlemleri yapılmıĢ ve
gerçekten dünya standartlarında fevkalade güzel bir medya hizmeti Antalya‟ daki G20 organizasyonunda sunulmuĢtur. Yine bu
çerçevede, Çanakkale SavaĢları‟ mızın 100‟ üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerde de çok sayıda uluslararası basın
mensubunun Türkiye‟ ye gelmesi ve bu çerçevede, çalıĢmalarını sürdürmesi sağlanmıĢtır.
Değerli arkadaĢlarım, bölgesel ve uluslararası sorunlara ortak çözümler geliĢtirilmesi bakımından genel müdürlük bünyesinde
bölgesel bazda birtakım uluslararası faaliyetlere de öncülük edilmiĢtir. Bu bağlamda Ankara‟ da 2010 yılında Türk Dili KonuĢan Ülkeler
Medya Forumu baĢlığı altında baĢlatılan etkinlik Bakü, BiĢkek ve Girne‟ de 4 kez tekrarlanmıĢ, Türk dünyasında 20‟ ye yakın ülke ve
topluluk temsilcilerinin katılımıyla platform oluĢturularak kurumsal bir yapı kazandırılmıĢtır. Genel Sekreterliğini Genel
Müdürlüğümüzün yürüttüğü TÜRKMEP, Türk KENEġĠ, TÜRKSOY, TÜRKPA baĢta olmak üzere uluslararası kuruluĢlarla iĢ birliği
hâlindedir. Bunun yanı sıra, Balkan Ülkeleri Medya Forumu, Türk-Arap Medya Forumu, Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu,
Türkiye-Afrika Medya Forumu, Hukuk ve Medya Bağlamında Uluslararası Ġslamofobi Konferansı, Avrupa Medya BuluĢmaları,
600‟ üncü Yıl Türkiye-Polonya ĠliĢkileri Sempozyumu, Çocuk ve Medya Kongresi gibi faaliyetler de bu çerçevede Genel
Müdürlüğümüzün düzenlediği uluslararası bölgesel faaliyetlerden sadece bir kısmıdır.
Ayrıca, Türkiye Türk Medya Eğitim Programı (TÜMEP) vasıtasıyla üçüncü çalıĢmasını 17-30 Ağustos tarihleri arasında
yapmıĢ, dünyanın çeĢitli yerlerinden genç gazetecilerin Türkiye‟ ye getirilerek katılımlarıyla önemli bir mesleki programa imza
atılmıĢtır.
Bunun dıĢında, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün mesleki konular ile medya alanındaki mevzuat alanındaki
çalıĢmaları yanı sıra, “ Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri” baĢlığıyla yapmıĢ olduğu birtakım çalıĢmalar da oldu. Yerel ve
bölgesel medya buluĢmaları düzenlendi. Diyarbakır‟ da 1998 yılında baĢlatılan bu çalıĢmalar 26, 27 ve 28‟ incisi üç adedi 2015 yılında
“ Suriye ve Ġnsani Diplomasi” baĢlığıyla yerel medya mensuplarının katılımıyla gerçekleĢtirildi.
Yine öte taraftan, Genel Müdürlük Anadolu basınını özendirme yarıĢmaları düzenlemektedir. Genç ĠletiĢimciler buluĢmalarını
tertiplemektedir. Üniversitelerin katılımıyla birlikte yapılan bu buluĢmalardan da özellikle TRT Genel Müdürlüğü ve Anadolu
Ajansının da katıldığı bu buluĢmalarda genç iletiĢimcilere ciddi Ģekilde katkı sunulmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesiyle birlikte yaptığı 26-27 Ekim tarihlerinde Uluslararası Yeni Medya, Yeni YaklaĢımlar
Konferansı‟ nın da ikinci düzenlenmiĢtir.
RTÜK‟ le paydaĢlık iliĢkisi çerçevesinde Türk cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklardan gelen öğrencilere de birtakım
çalıĢtaylar vasıtasıyla ev sahipliği yapılmıĢtır.
Değerli arkadaĢlarım, bildiğiniz gibi, gazetecilik mesleğinin en önemli sorunlarından birisi de Basın ĠĢ Kanunu‟ dur. Basın ĠĢ
Kanunu‟ nun ülkemizin gelmiĢ olduğu standartlara yakıĢır bir seviyeye getirilmesi için Genel Müdürlük çeĢitli meslek kuruluĢlarıyla
birlikte birtakım çalıĢmalar, birtakım çalıĢtaylar düzenlemiĢ, bunların ilki 25 Eylül 2014‟ te Ankara‟ da gerçekleĢtirildi, arkasından yine
6-7 Kasımda Doğu Anadolu‟ da yer alan 15 ilden medya mensuplarıyla birlikte Erzurum‟ da gerçekleĢtirildi. Bu çalıĢmalarımızı Genel
Müdürlük titizlikle sürdürüyor ve inĢallah ümit ederiz ki Türkiye‟ ye yakıĢır bir Basın ĠĢ Kanunu‟nun çıkmasına vesile olurlar.
Sayın BaĢkan, değerli komisyon üyeleri; ayrıca basın kartı meselesi de biliyorsunuz, bu meslekle ilgili olan insanların en önemli
meselelerinden biri. Genel Müdürlüğün öncelikli hizmetleri arasında yer alıyor. Basın kartları elektronik baĢvuru sistemi üzerinden bu
çalıĢmaları “ online” olarak yürütecek hız ve iĢlerlik kazandırılmıĢtır.
Detayına girmiyorum ama 2015 yılı sonu itibarıyla toplam 15.276 kart sahibi bulunmaktadır. Bu kart sahipleri, bildiğiniz gibi,
sarı basın kartı, sürekli basın kartı gibi kategorilere de ayrılmaktadır.
Çok kısaca özetleyerek 2015 yılı faaliyetlerini aktardığım Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2016 yılı
bütçesine iliĢkin rakamlarını da kısaca sizlerle paylaĢmak isterim. Personel giderleri 42 milyon 600 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu
devlet primi giderleri 5 milyon 504 bin, mal ve hizmet alım giderleri 230 milyon 278 bin, cari transferler 219 bin, sermaye giderleri 3
milyon 16 bin ve toplamında da 281 milyon 617 bin TL olarak öngörülmüĢtür. Eğer sizlerin tasvipleriyle bu bütçe onaylanırsa bu
rakamlar içerisinde, bu kısıtlar içerisinde 2016 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürecektir.
Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; ikinci kurumsa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Ġfade ettiğim gibi, kurul bizimle iliĢkili
bir kuruluĢtur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, bildiğiniz
gibi, 1994 yılında, 3984 sayılı Kanun'la kurulmuĢtur. 2011 yılında yayıncılık mevzuatı tamamen yenilenmiĢ ve Avrupa Birliği normları
ile sektörün görüĢleri dikkate alınarak hazırlanan 6112 sayılı Kanun 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu mevzuat
değiĢikliğinden sonra hepimizin bildiği ama kısaca tekrarlamakta fayda gördüğüm Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
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gerçekleĢtirilen icraatları Ģu baĢlıklar altında sıralamak herhâlde mümkündür: Ġlk olarak, Türkiye‟ nin karasal sayısal yayın standardı,
sayısal televizyon frekans planları hazırlanmıĢtır. Ayrıca, Türkiye Sayısal Karasal Televizyon Alıcıları Gereksinimleri Dokümanı
hazırlanmıĢ ve bu doküman Türk Standartları Enstitüsü tarafından standart olarak kabul edilmiĢtir. Analog televizyon yayıncılığından
karasal sayısal televizyon yayıncılığına geçiĢ uygulama planı ve il il karasal sayısal yayına geçiĢ takvimi hazırlanmıĢtır. Ayrıca, verici
tesis ve iĢletim Ģirketi kurulmuĢtur. Yine, 16 Nisan 2013 tarihinden itibaren belirlenen yayın türleri için ihaleler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Karasal sayısal TV yayın lisansı sıralama ihalesinde ulusal yayın türü için 820 milyon 850 bin, bölgesel yayın türü için 14 milyon 760
bin ve yerel yayın türü için 40 milyon 252 bin TL teklif alınmıĢtır. Ancak, açılan davalar sonucunda ihale iptal edildiğinden karasal
sayısal yayıncılığa geçiĢ süreci kesintiye uğramıĢtır.
Yine, bu bağlamda, radyo frekanslarının tahsisi televizyon ihalesinden bağımsız hâle getirilmiĢ, 2015 yılında DanıĢtay
incelemesinden geçmek suretiyle kesinleĢen iptal kararlarının gerekçelerine uygun olarak yönetmelik değiĢikliği hazırlanmıĢtır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin kararları çerçevesinde, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenen
politikalar ve Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun talebi üzerine, yayıncılıkta kullanılan 61 ila 69 arasındaki kanallar 2015 yılı
içerisinde sorunsuz olarak boĢaltılarak Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumuna devredilmiĢtir. Bilgi Teknolojileri ve Ġleti Ģim Kurumu
da bu frekansları içerecek Ģekilde, hepimizin bildiği gibi, 4.5G ihalesini sonuçlandırmıĢtır. Bu bağlamda, 2015 yılında, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu tarafından boĢaltılan frekanslar 4.5G mobil haberleĢme hizmetlerine tahsis edilmek suretiyle değerlendirilmiĢtir.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; Radyo ve televizyon yayınları iletildikleri ortama göre, hepimizin bildiği gibi, karasal,
kablo ve uydu ortamından yapılan yayınlar olmak üzere 3‟ e ayrılıyor. Ülkemizde kablo ortamında 161, uydu ortamında 429 yayın
kuruluĢuna lisans verilmiĢtir. Karasal ortamda ise 240 televizyon ile 1.042 radyo kuruluĢunun lisans baĢvurusu bulunmaktadır. Uydu ve
kablo ortamından yayın iletmek üzere RTÜK tarafınca yetkilendirilen 6 uydu platformu, 4 uydu altyapı iĢletmecisi, 2 kablo platformu
ve 2 kablo altyapı iĢletmecisi bulunmaktadır. Uydu ve kablo platformları ile lPTV yayınlarının 18/12/2015 tarihi itibarıyla abone sayısı
da 5 milyon 960 bin 46'ya ulaĢmıĢtır.
Radyo ve televizyon yayınlarının yapılabilmesi için kullanılan frekans ve kanallar ülkelerin doğal kaynaklarındandır. Bu
çerçevede, detayı yazılı verdiğimiz kitapçıklarda yayınlanıyor ama 2011 yılından itibaren özel yayıncılık sektöründen kanal ve frekans
kullanım bedeli olarak devlete aktarılan tutarın 162 milyon TL‟ ye ulaĢtığını ifade etmek isterim.
Değerli arkadaĢlarım, uydu, kablo ve karasal ortamdan alınan yaklaĢık… Biliyorsunuz, RTÜK‟ ün bir vazifesi de 6112 sayılı
Kanun'un 37. maddesinin (8)‟ inci fıkrasına göre ve taraf olduğu diğer uluslararası antlaĢmalara göre, Üst Kurulun radyo ve
televizyonları denetleme yetkisi bulunuyor. Bu çerçevede, uydu, kablo ve karasal yayın ortamından alınan yaklaĢık 93 televizyon ve 60
radyo yayını yedi gün yirmi dört saat boyunca kesintisiz olarak izleniyor. Ayrıca, Üst Kurulun Ankara‟ da kurduğu ve TÜBĠTAK‟ l a
birlikte millî bir proje olarak ortaya koymuĢ olduğu SKAAS programı çerçevesinde yani sayısal kayıt, arĢiv ve analiz sistemi
çerçevesinde an an izlenemeyen televizyonlar ve radyolar da daha sonra bölgesel ve yerel televizyonlar Ankara‟ ya aktarılarak izleniyor
ve bunlarla ilgili olarak da gerekli düzenlemeler, gerekli incelemeler yapılıyor. Yine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yapmıĢ
olduğu bu hizmet bir adım daha ileriye götürülerek SKAAS3 Projesi sözleĢmesi 15/10/2015 tarihinde imzalanmıĢ, böylece çok daha
fazla sayıda televizyonun ve radyonun izlenebilmesine olanak veren teknik donanıma sahip olunmuĢtur.
Değerli arkadaĢlarım, yine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 6112 sayılı Yasa‟ nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde ticari
iletiĢim yayınlarının ses seviyesini denetlemek üzere radyo, televizyon yayınlarında uygulanacak ses seviyesine iliĢkin yönerge de
çıkartılmıĢtır.
RTÜK‟ ün bir baĢka hizmeti ise Üst Kurul uzmanları tarafından doğrudan denetimin sağlanması amacıyla RTÜK ĠletiĢim
Merkezinin kurulması, bunun yanında RTÜK web ve RTÜK e-posta ve mobil uygulamalarıyla birlikte izleyici Ģikâyetlerinin toplanarak
bunların değerlendirilmesidir. Teferruatına girmiyorum ama 2015 yılında yaklaĢık 1.908 radyo, televizyon değerlendirme raporu
hazırlanmıĢtır gelen Ģikâyetler çerçevesinde. 1.469 müeyyide kararı alınmıĢ, bunların yaklaĢık yüzde 63‟ ü ise reklamlar konusunda
gelen Ģikâyetlerdir, ona göre alınmıĢ müeyyidelerdir.
Tabii, RTÜK‟ le ilgili kamuoyunda çok fazla gündeme gelen tartıĢmalardan biri, özellikle, Yüksek Seçim Kurulunun verdiği
yayın cezalarıyla ilgili tartıĢmalardır. Bildiğiniz gibi, yasanın verdiği yetki gereği -RTÜK sadece bu konuyla ilgili- seçim dönemlerinde
bütün sorumluluk Yüksek Seçim Kurulundadır yasa gereği. RTÜK sadece rapor hazırlar, bu raporlarını da Yüksek Seçim Kuruluna
iletir, uzmanların hazırlamıĢ olduğu raporların -yine burada rakamlar var, bunları sizlerle vaktinizi almamak için paylaĢmıyorum- bir
kısmı RTÜK tarafından cezaya uygun görülmemiĢ, bir kısmı görülmüĢ ama “ Buna ceza verilmesi gerekmez.” denilen noktalarda da
Yüksek Seçim Kurulunun ceza verdiği örnekler olmuĢtur, tam tersi örnekler de olmuĢtur. RTÜK ceza talep etmiĢ ama Yüksek Seçim
Kurulu buna ceza vermemiĢtir. Hem 1 Kasım seçimlerinde hem ondan evvel 26‟ ncı Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde hem 7
Haziran 25‟ inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bu çerçevede çok sayıda baĢvurular olmuĢ, raporlar hazırlanmıĢ ve Yüksek
Seçim Kurulu tarafından da bazı cezalar uygulanmıĢtır, verilmiĢtir.
Değerli arkadaĢlarım, izleyiciler, demin de ifade ettiğim gibi, RTÜK ĠletiĢim Merkezine yayınlarla ilgili görüĢ ve düĢüncelerini
iletebilmektedir. Rakam çok çarpıcı, ĠletiĢim Merkezine gelen bu Ģikâyetler 2015 yılında 121.746‟dır, çeĢitli vesilelerle gelen Ģikâyetler.
Bunların yüzde 24‟ ünün dizi filmlerle ilgili, yüzde 22‟ sinin beceri ve direnç yarıĢmalarıyla ilgili, yüzde 11‟ inin reklamlarla ilgili ve
yüzde 5‟ inin de tele alıĢveriĢle ilgili olduğunu görüyoruz. Ġnceleme kriterlerine göre değerlendirmeler yapıldığında en yoğun oranda
izleyici Ģikâyetlerinin genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık prensipleri çerçevesinde dile getirildiği
anlaĢılıyor.
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Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; izleyicilerden gelen bildirimlerde çoğunlukla bu yayınlara neden izin verildiği Ģikâyet
edilmekte ve eleĢtirilen programların yayından kaldırılması talep edilmektedir. Ancak, bilindiği gibi, bu talepler olmakla birlikte
RTÜK‟ ün herhangi bir Ģekilde yayın öncesinde bir televizyon yayınını ya da bir radyo yayınını kaldırmak gibi bir görevi yoktur,
olamaz da. Bu sansür olur. Sadece yayınlanan programlarla ilgili Ģikâyetler üzerine ya da Üst Kurula gelen talepler üzerine bunların
raporlanması söz konusudur ki hiçbir yayın öncesinde RTÜK‟ ün müdahale etmesi mevzubahis olamaz.
Ayrıca, RTÜK‟ ün bir baĢka önemli görevi de kanunla kendisine verilen kamuoyu araĢtırmaları yapmaktır. 2013 yılında
televizyon izleme eğilimleri araĢtırması, 2014 yılında radyo dinleme eğilimleri araĢtırması yapıldı, 2015 yılında da medya okuryazarlığı
araĢtırmaları yapıldı. Bu medya okuryazarlığının üstünde iki cümle durmak isterim, bizim için özellikle genç nesillerin yetiĢmesi
bakımından çök önemli üzerinde hassasiyetle durmamız gereken alanlardan biri ve bu anlamda gençlerin televizyon izleme noktasında
seçici hâle getirilmesi için de gerçekten, Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte Ģimdiye kadar yapılandan çok daha ilerisinde hizmetlerin
yapılmasının zorunlu olduğunu düĢünüyorum. ġimdi, medya okuryazarlığı dersini alan öğrenciler arasında yapılan bir ankette “ Tek bir
iletiĢim aracı seçseniz neyi seçersiniz?” sorusuna öğrencilerin yüzde 69,6‟ sı cep telefonu demiĢ ama öğrencilerimizin yüzde 98,3‟ü
aslında tek iletiĢim aracı olarak televizyonları kullanıyor. Bu rakam da son derece yüksek bir rakam, hafta içi her bir öğrencimizin
ortalama televizyon seyretme, miktarı üç saat otuz dört dakika. Bu, hafta sonlarında üç saat elli dokuz dakikaya çıkıyor, yaklaĢık dört
saat. Bunları Ģöyle hesap edebiliriz: Bir öğrenci yılın dokuz yüz saatini yaklaĢık olarak okulda geçiriyor ama bir öğrenci yılın bin iki
yüz saatini televizyon baĢında geçiriyor demektir. Onun için bizim medya seçiciliği meselesini önemle ele almamız gerekiyor. Ġçerik
bakımından hem zenginleĢtirmek hem eğitmek hem de insanların seçici hâle gelmesini sağlamamız lazım. Bunun için 2007 yılından
itibaren, biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlığımız okullarda medya okuryazarlığı dersini seçmeli bir ders olarak koymuĢtur ve Ģu ana
kadar 4 milyonu aĢkın öğrenci medya okuryazarlığı dersinden istifade etmiĢtir.
Ayrıca, Radyo Televizyon Üst Kurulunun kendi kurumsal kimliğiyle ilgili olarak yaptığı çalıĢmalardan biri ise Radyo
Televizyon Üst Kurulu Kurumsal Kimlik Kılavuzu‟ nun hazırlanması oldu. 2015 yılında da bu kılavuz oluĢturulmuĢ ve kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.
RTÜK, Avrupa Konseyinin medya alanındaki çalıĢmalarını Türkiye‟ yi temsilen takip etmekte, Avrupa Birliğiyle baĢlatılan
mevzuat uyumlaĢtırma ve müzakere toplantılarına yayıncılık alanında sorumlu kuruluĢ olarak katılmaktadır.
Ayrıca RTÜK‟ ün Avrupa Birliği kuruluĢlarıyla bu münasebeti dıĢında, üye olduğu 2 önemli uluslararası kuruluĢ var: Avrupa
Düzenleyici Otoriteler Platformu -EPRA- ve Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı‟ nın üyesidir RTÜK aynı zamanda. Karadeniz
Yayıncılık Düzenleyici Kurumlar Forumu‟ nun ve Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Düzenleyici Otoriteleri Forumu‟ nun da kuruluĢunda emeği
bulunmuĢ, kurucu üyesi olarak da RTÜK yer almıĢtır.
Hizmetlerini çok kısaca sizlerle paylaĢtığım RTÜK‟ ün 2016 yılındaki bütçesi, personel giderleri bakımından 43 milyon 450 bin,
SGK devlet primleri giderleri açısından 10 milyon 270 bin, hizmet alımları açısından 58 milyon 759 bin, cari transferler bakımından
117 milyon 270 bin, sermaye giderleri bakımından 17 milyon 251 bin olmak üzere toplamda 247 milyon bir bütçe öngörülmüĢtür.
Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri, uygun görür eğer tasvip ederlerse 2016 yılı faaliyetlerini hem Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğümüz hem RTÜK bu bütçenin kısıtları içerisinde bu faaliyetlerini yapacaktır.
Ben bu bütçenin tasvipleriniz Ģartıyla ülkemiz ve bu kuruluĢlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcımıza teĢekkür ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar, görüĢmelere geçiyoruz.
Söz taleplerini sırasıyla karĢılayacağım.
Öncelikle Sayın Temizel, buyurun lütfen.
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) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)
d) Başbakanlık
e) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
f) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
g) Diyanet İşleri Başkanlığı
h) Türkiye İnsan Hakları Kurumu
ı) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
i) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Sayın bakanlar, değerli milletvekilleri; biz bugün sabahleyin saat 10.00‟da baĢladık. CumhurbaĢkanlığı bütçesi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi bütçesi, SayıĢtay bütçesi ve Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçesi.
BAġKAN – Yani buradan Sayın BaĢbakan Yardımcım Ģanslısınız, onu anlıyoruz.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Bunlardan her birisinin bu Komisyonun bütün üyeleri tarafından daha önce belirlediğimiz usul
çerçevesinde tartıĢılması hâlinde tam otuz yedi saat tutuyordu toplantımız. ġimdi 8 tane bütçe daha geldi önümüze. Bunlardan bir
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tanesi, birçok bakanlığın bütçesinden bile daha büyük, Diyanet ĠĢlerinin bütçesi. Bir diğeri de birçok bakanlığın tartıĢmalarından daha
fazla tartıĢılacak RTÜK bütçesi.
ġimdi, bu koĢullar altında bu Komisyondan bu bütçelere katkı beklemek birazcık gerçekçi olmuyor gibi geliyor değerli
arkadaĢlar, bu olmuyor. Bizler de usul tartıĢmalarından bıktık, artık bundan sonra yapmıyoruz da, bu usulle falan olmuyor. Üstelik,
burada görüĢtüğümüz olaylar sadece bütçeler değil, yani önümüzdeki yıl sizin belirlediğiniz ve saydığınız ana faaliyet kollarında
gerçekleĢtirilecek olan faaliyetlerin giderlerine dönük olmuĢ olsa iĢiniz gene kolay, biz bir de 2014 yılının kesin hesap tasarılarını
görüĢeceğiz güya, bakmamız gerekiyor. Yani, bundan iki sene önce burada verilmiĢ olan yetkiler ne Ģekilde kullanılmıĢ, ne yapılmıĢ,
onları da görmek zorundasınız. ġimdi, bu koĢullar altında buna nasıl katkıda bulunulur?
Değerli arkadaĢlar, aslında, pek fazla bir katkıda bulunulmasını falan isteyen de kimse yok gördüğümüz kadarıyla. BaĢbakanlık
bütçesini isterseniz bir açıverin, yani bu mutlaka aklınızda kalsın, açın bir bakın. 2014 yılında BaĢbakanlık için Plan ve Bütçe
Komisyonundan çıkan miktar -aĢağıda ödenek artırılamayacağı için- 933 milyon 821 bin lira. Peki, gerçekleĢme ne? 2 milyar 310
milyon 918 bin 50 lira, biraz önce Sayın Bakan söylediler rakamı zaten. 2015 yılında 929 milyon 119 bin lira ödenek vermiĢsiniz
buradan. Ne gerçekleĢmiĢ? 2 milyar 440 bin 842. Aslında, verilen ödenekle gerçekleĢme arasındaki oransal olay birbirini takip ediyor.
Bu sene de 1 milyar 295 milyon lira ödenek vereceğiz Ģimdi buradan, vereceksiniz, eğer artırmazsanız, baĢka bir Ģey ortaya çıkmazsa.
GerçekleĢme oranını aĢağı yukarı tahmin edeyim, 3 milyar civarında falan olacak. ġimdi, o zaman, zaten verdiğiniz ödeneği kesin
olaraktan bağlı kalınmıyorsa, nitekim 2015 yılı bütçesiyle ilgili olarak daha önceden burada söylenildiği gibi 33 milyar liralık bir de
ödenek üstü harcama yapıldıysa, bu ödenek üstü harcama için Meclise gelip de ek ödenek teklifinde bulunulmamıĢ, buradan ek ödenek
kanun tasarısı çıkartılmamıĢsa, o zaman bunların neyini görüĢüyorsunuz veya niye görüĢüyoruz? Burada “ ġu, Ģu, Ģu faaliyetler için Ģu
eksik olabilir, bunun mutlaka artırılması gerekir.” diye bir öneri çıkıverse gerçekten buna Ģapka çıkarmak, çok ciddi anlamda takdir
etmek gerekir, bunu çok somut olarak görüyorsunuz.
2014 yılı kesin hesap tasarılarına kesin olarak giremiyoruz. Dolayısıyla da arkadaĢlarımız arasında yapılan iĢ bölümü
çerçevesinde bazı düzenlemeler burada anlatılmaya çalıĢılacak değiĢik kurumlar için. Ancak, BaĢbakanlık ödenekleri içerisinde bir
kaleme dikkat çekmeden geçmek istemiyorum. Değerli arkadaĢlar, 5018 sayılı Kanun‟un 24‟üncü maddesine tabi “ giderler” adı altında
yer alan kalem. Bunun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz, örtülü ödenektir bu. 2014 yılında, 2015 yılında ve 2016 yılında BaĢbakanlık
bütçesine örtülü ödenek adına konulan ödenek tutarı ne kadar biliyor musunuz? Bin lira. 2014 yılında da bin lira vermiĢsiniz, 2015‟ te
de bin lira vermiĢsiniz ama 2014‟ te ki bin lira 718 bin 408 lira olarak gerçekleĢmiĢ. 2015‟ teki 1 milyar 280 milyon 200 bin 874 lira
olarak gerçekleĢmiĢ. Bu sene de bin lira. Dolayısıyla, burada bir Ģey vermiyorsunuz zaten. Üstelik bu sene ayrıca bir de
CumhurbaĢkanlığı bütçesinde de daha doğrusu CumhurbaĢkanlığı tarafından da örtülü ödenek kullanılması nedeniyle büyük ölçüde
aktarma buradan yapılacağı için fark daha da fazla ortaya çıkmıĢ olacak. ġimdi, burada yaptığımız bütçenin herhangi bir anlamı kaldı
mı? Herhangi bir Ģey yapmıĢ oluyor muyuz biz Ģimdi burada? Bin lira ödenek vereceksiniz. O zaman verdiğiniz ödeneğin arkasında
durun sayın arkadaĢlar, durun arkasında, “ Madem bin lira istediniz, alın size bin lira.” deyin, bu kadar. KeĢke böyle espriyl e
geçiĢtirilecek bir olay olsa bu. Bu, Türkiye‟ nin mali disipliniyle ilgili, geleceğe bakıĢıyla ilgili, sosyal olaylara bakıĢıyla i lgili
yaklaĢımın bir ürünü oluyor bu. O nedenle de bunlarla ilgili hesaplamalar, kitaplamalar veya tahminlerde bulunulamıyorsa ki kaldı ki
baĢka kalemlerde de vardır bu örtülü ödenek olayı, baĢka kurumlara verilen görevlerin içerisinde de vardır, bütün bunların hepsinin
burada Meclisin bütçe hakkının gereği olaraktan tartıĢılması, konuĢulması gerekir, bunun baĢka bir yolu yoktur. Bu Ģekilde yapılan
bütçelerin o nedenle de pek fazla bir anlamı kalmaz.
ġimdi, bu kısa süre içerisinde fazla konuĢma olanağı olmadığından bir konuya daha değinmek zorundayım, RTÜK. Sayın
RTÜK BaĢkanı burada oturuyorlar. Benim bildiğim iliĢkili kurum olan yani BaĢbakanlıkla iliĢkili kurum olarak kurulmuĢ olan RTÜK
bir bağımsız kuruluĢtur. Doğru muyum? Bu bağımsız kurumun bütçesinin bu bağımsız kurumun baĢkanı tarafından bütün ayrıntısıyla
anlatılması doğal olandır. Daha önceden bir bağımsız kurum baĢkanlığı yapmıĢ olarak söylüyorum, bağımsız kurumu bağlı kurum
hâline getirdikleri günün saatinde o kurumu terk etmiĢimdir. Bağımsız kurum olarak kurulduysak olay budur. Yani, bu kurumun
tamamen Hükûmet politikaları çerçevesinde bir Hükümet üyesi tarafından faaliyetlerinin anlatılması burada kabul edilecek bir olay
olarak görülmemelidir diye düĢünürüm. Çünkü, biz bu kurumu üyelerinin yapısı itibarıyla, kuruluĢu itibarıyla; bağımsız, tarafsız;
devletle, hükûmetle sadece iliĢkili kurum, bağlı kuruluĢ bile değil, bağlı kuruluĢ değil, iliĢkili kuruluĢ olarak kurmuĢ oluyoruz. O
nedenle de bu kurumların devletin içerisinde eriyip gitmemesi açısından, saygınlığının korunması açısından, güveninin bozulmaması
açısından yasalar neyi gösteriyor ise bütün bunların hepsinin yapılması gerektiğini düĢünürüm.
Bu arada statüsünde herhangi bir değiĢiklik meğiĢiklik oldu ve bu yapılmıyorsa onu bilmiyorum, kabul. Ama iliĢkili kurum
olarak RTÜK‟ ün kesinlikle bağımsız kurum olarak bu özelliğini bu Komisyonda koruması gerekir, çünkü daha önceki görüĢmelerde
bağımsız kurumlar o Ģekilde kendi bütçelerini geldiler burada savundular, soruları yanıtladılar, bütün o soruların yanıtlarına karĢılık
verdiler. Dolayısıyla, biraz sonra sorulacak RTÜK‟ le ilgili soruların hepsini Sayın BaĢbakan Yardımcısının cevaplaması, yanıtlaması
kaçınılmaz oldu.
Bunu bitirmeden önce son bir Ģeye daha dikkat çekeceğim, arkadaĢlarımız bu konuda zaten konuĢacaklar, o da örtülü ödeneğin
kullanılmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan yaygınlaĢma.
Değerli arkadaĢlar, biliyorsunuz, Anayasa‟ mıza göre herhangi bir Ģekilde kendisine görev verilmemiĢ olan kuruluĢların bu alan
için ayrılmıĢ olan ödenekleri kullanma olanağı yoktur, Anayasa‟ ya aykırıdır. Siz örtülü istihbarat hizmetlerinde bulunmak üzere bir
kurumu görevlendiriyorsanız ona örtülü ödenekten para verirseniz ama görevlerinin arasında böyle bir Ģey sayılmıyor ise ona
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veremezsiniz, veremezsiniz Anayasa‟ ya aykırı olur, 5018‟ e aykırı olur, kısacası her Ģeye aykırı olur, bütçe ilkelerine de aykırı olur,
Anayasa‟ ya da aykırı olur. ġu anda CumhurbaĢkanlığında örtülü ödenek kullanılmasıyla ilgili olarak düzenlemeyi “ CumhurbaĢkanlığı
da örtülü ödenek kullanır.” demekle sağlamıĢ olamıyorsunuz çünkü onun öyle bir görevinin olması lazım. CumhurbaĢkanlığına Ģu anda
biz bilmediğimiz bir düzenlemeyle eğer örtülü istihbarat hizmetleri yapma görevi verdiysek ya da ona öyle bir görev verdiysek, hayhay,
verin. Eğer böyle bir görev yoksa veremezsiniz, vermeyin zaten.
BAġKAN – Evet, Sayın Temizel, ilave süre vereyim.
Buyurun.
ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Böyle bir olayı vermeyin.
ġimdi, değerli arkadaĢlar, son olarak, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıyla ilgili olarak, sürekli olarak SayıĢtay raporlarında da her tarafta
gözüken hac organizasyonuyla ilgili olarak yapılan harcamalarda ortaya çıkan zarar konusu ortaya çıkıyor. ġimdi, bu zararın neden
kaynaklandığını, bu özel hesaplardan bu Ģekildeki bir harcamanın niye ortaya çıktığını kimse söylemiyor, bilmiyor da. Dolayısıyla,
buralarda böyle bir olayla karĢı karĢıya kalındığı zaman, bu raporları getirip de sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda vermekle bu olayı
geçiĢtirmeyin; nedenlerini bulun, nedenlerini araĢtırın. Bu olayın arkasında ne var? Hiçbir Ģey yoksa göğsünü gere gere herkes desin ki:
“ Bu olay Ģu, Ģu, Ģu olaylardan kaynaklandı ya da tahakkuku yapıldı da henüz ödemeleri bitmedi, o nedenle bu ortaya çıktı, hepsi
bitirildiği zaman Ģöyle bir sonuç ortaya çıkacak.” Bu hâliyle getirip de buraya koymak ve bunu sorulara muhatap etmeyi bütçe tekniği
açısından gerçekten uygun bulmuyoruz.
Onun dıĢında, bir de -isimleri yanlıĢ söylememek için tam olarak okuyayım- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı‟ nı
kurduk. Bu benim tanıdığım bir kurum değil. Ancak ödeneklerine baktığımda ĢaĢkınlık içerisinde kalıyorum, açıkça söylemek
gerekirse. Verilen ödeneğin neredeyse kuruĢu kuruĢuna harcandığı çok ilginç bir kuruluĢ. KuruĢu kuruĢuna nasıl gerçekleĢtiriyoruz
bunu? Yani, burada bu para var, Ģöyle bir projenin uygulanmasında değil, bu daha fazla olsa daha fazla verilecek “ Bu kadar olduğu için
bu kadarla idare ediyoruz.” ya da “ ġu, Ģu, Ģu alanlarda net olarak kullandık.” diye herhangi bir bilgiye ulaĢamadık. Bütün bu hızlı
makineli tüfek gibi konuĢmaya Ģu nedenle geçtim: Burada yaptığımız bütçe, zorunlu olarak yapmak zorunda kaldığınız bütçe gerçekten
kendisine katkı yapılacak, gönül rahatlığıyla evet, Ģu ödenekleri verdik, Ģu ödeneklerin de hesabını sorduk, onları da gördük
diyebileceğiniz bir bütçe değil, üzülerek belirtmek gerekir ki değil. Ama bunun zaman açısından sıkıĢtırılmıĢ olmasını bunun için bir
bahane olarak görmemek gerektiğini düĢünüyorum. Ama çalıĢmalar sırasında ilave bir katkı sağlamak mümkün olursa da bundan
memnuniyet duyacağımızı açıkça belirtiyor, saygılarımı sunuyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Temizel.
Sayın Yıldırım, buyurun lütfen.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, sayın kurum ve kurullarımızın değerli baĢkan, müsteĢar ve genel sekreterleri ve değerli
bürokratlarımız, basın emekçisi arkadaĢlar; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. HoĢ geldiniz.
Evet, Sayın Temizel‟ in de ifade ettiği üzere on iki saate yakın bir süredir çalıĢıyoruz, daha kaç saat çalıĢacağız bilmiyoruz. Bizi
en zayıf noktamızdan, yorgunken yakaladınız. Böyle olunca da herhâlde eleĢtirilerimiz düĢük dozda olacak, önerilerimiz de çok güçlü
olmayacak gibi geliyor.
BAġKAN – Yok, performansınız iyi, onda sıkıntı yok.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Yine de iĢin içerisinde söz konusu BaĢbakanlık ve ona bağlı kurullar ve bu kurullardan bazıları da bizim, özellikle istihbarat ve
güvenlik kurulları olunca…
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaĢlar bilirler, hep teknik konuĢmalar yaptım bugüne kadar, torba yasalarla, geçici bütçeyle
bir buçuk aydır burada en yoğun çalıĢan Komisyonuz. Neredeyse yasama faaliyeti içerisinde yer alan diğer ihtisas komisyonlarımız hiç
çalıĢmıyor. Oranın ele alması gereken konular da buraya atlanarak getirildiği için yoğun çalıĢıyoruz.
Ben bugün teknik konuĢma yerine, müsaade ederseniz, ülkemizin zor günlerden geçmesi, ülke ve toplum olarak zor günlerden
geçiyor olmamız hasebiyle biraz bu kanayan yaraya dair görüĢ, düĢünce, eleĢtiri ve önerilerimizi ifade etmek istiyorum.
Bu zor günler aslında göz göre göre geldi Sayın Bakanlarım. Çünkü, biz yaklaĢık dört, beĢ yıldır Orta Doğu‟ da yaĢanan
toplumsal kargaĢalardan ve akan kandan doğru dersler çıkaramamıĢ ve müdahil olma biçimimiz de çok sağlıklı olmadığı için biraz,
niyetimiz ne olursa olsun -ben niyetten bağımsız olarak söylüyorum- Orta Doğu‟ nun temel sorunlarına doğru müdahil olmama
pratiğimiz ve sonuçları itibarıyla da bugün ülkemizin bir bölümünde, Allah korusun, o düzeye umarız hiç gelmez ama, o düzeye yakın
bir Ģekilde bir kargaĢayı, akan kanı ve gençlerimizin ölümünü yaĢıyoruz. Bu, öyle sanıyorum ki buradaki hiçbirimizin arzu edeceği bir
durum değildir. Ancak, ülkemizin belli bir bölümünde demokrasi, özgürlükler ve toplumsal barıĢın tahkim edildiği bir ülkede asla
görülemeyecek olaylar yaĢanmakta, kan akmakta, gençlerimiz ölmekte ve bir bütün olarak hepimizin bir parça toplumsal vicdanı
yaralanmaktadır. Bundan hiç kimsenin mutlu olabileceğine asla inanmam veya vicdanı bundan etkilenmeyecek herhangi kimse yoktur.
Sebebi ne olursa olsun, hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir 2016 Türkiye‟ sine tanıklık ediyoruz. 2016 Türkiye‟ sinin böyle olmasını
asla arzu edemem ve behemehâl bu tablodan hepimizin el birliğiyle kurtulması gerekiyor.
Bir diğer husus, benzer toplumsal meseleleri dünyada yaĢayan ilk ülke biz değiliz. Herhâlde sadece son yüz yılda benzer
toplumsal meseleleri yaĢamıĢ onlarca ülke vardır. Ancak, güçlü, siyasi ihtiraslardan uzak, duygularının esiri olmayan ülkeler bu
meseleleri, bu gibi toplumsal meseleleri demokrasi ve özgürlüklerin çıtasını daha fazla yükselterek, diyalog ve müzakere yöntemiyle
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aĢarken, bu basireti gösteremeyen ülkelerse en kolay yöntem olan güvenlikçi politikalara baĢvururlar. Üzülerek ifade edeyim ki
ülkemizin de son dört, beĢ aydır baĢvurduğu yöntem sadece ve sadece bu güvenlikçi politikalardır.
Türkiye‟ de Kürt meselesi bağlamında son otuz yıldır, hiçbirimizin arzu etmeyeceği bir biçimde, silahlı süreçler iĢin içine
girmiĢtir. Cumhuriyet tarihi boyunca çatıĢmalı, aynı bugünkü yaĢadığımız sıkıntıların ve son otuz yıldır devam eden çatıĢmalı süreçler
kendisinden önceki 26 Kürt isyanında olduğu üzere 27‟ nci kez tezahür etmiĢ ve hâlâ bugün kapanamayan bir kanayan yara olarak
önümüzde durmaktadır. ġüphesiz, 1993 yılından bugüne kadar değiĢik dönemlerde toplam 9 defa silahların sustuğu, kanın akmadığı,
ölümlerin yaĢanmadığı uzun veya kısa süreli dönemler yaĢanmıĢtır. Bunlar yaĢanırken, açık ya da örtülü, Kürt silahlı muhalefetiyle
farklı hükûmetler tarafından diyaloglar kurulmuĢ, en son olarak da 2013 Ocak ayından 2015 Temmuz ayına kadar iki buçuk yıllık süre
boyunca devam eden ve adına ne dersek diyelim ama toplumun kahir ekseriyeti tarafından “ çözüm süreci” olarak adlandırılan bir süreç
yaĢanmıĢtır. Her kim ki, gerek son iki buçuk yıllık süreçteki çözüm sürecine gerekse ondan önceki silahların ve ölümlerin durduğu,
silahların sustuğu, ölümlerin durduğu sürece katkı sunmuĢsa Allah ondan razı olsun. Ancak, bölgede kırk yılı aĢkın süre yaĢamıĢ bir
kardeĢiniz olarak, bu silahların ve ölümlerin susturulduğu, durduğu dönemlerin kıymetini en iyi bölge halkı bilebilir, bir de ateĢin
ocağına düĢtüğü batıdaki ailelerimiz bilebilir. Bu temelde, son otuz yılın yirmi beĢ yılını bizzat üniversite öğrencisi, akademisyen,
eğitimci bir sosyal bilimci olarak gözlemlemiĢ biri olarak söyleyeyim: Hiçbir zaman son iki buçuk, üç aydaki kadar, Sayın Bakan, kötü
bir toplumsal psikoloji bu ülkeye hâkim olmadı. ġüphesiz bir güvenlikçi refleks geliĢtirilebilinir, kamu otoritesini tahkim etmek için
devlet refleksiyle belli tedbirler geliĢtirilebilinir ama Ģundan emin olunuz ki Sayın Bakan veya Sayın Bakanlar, bölge halkı iki buçuk,
üç yıl öncesine göre devlete dair aidiyet ve sahiplenme duygusunu artırmıĢ asla değildir, bunu özellikle ifade etmek isterim. Bu
temelde, hiçbir zaman, otuz yılın hiçbir diliminde sokakta ölülerin, yaralıların beklediği ve bu kadar yoğun bir biçimde sivi llerin
öldürüldüğü döneme tanıklık etmedik. Bu, sadece öldürülen insanların ölümüne sebep olmuyor, hepimizden birer parça, insani değer
yargılarımızı, geleneksel ve toplumsal değer yargılarımızdan değerleri alıp götürmektedir. Bu temelde, enerjisini, 64‟ üncü Hükûmetin
enerjisini daha fazla mevcut yöntem dıĢında, güvenlikçi politikalar dıĢında çözüm arayan noktalara yoğunlaĢtırmasını temenni
ediyorum.
Burada daha önce dört yıl görev yaptığım için Üst Kurul üyesi olarak RTÜK‟ e dair bazı sorularım ve bilgilendirmelerim olacak.
Ondan önce, sadece bir defa MĠT‟ le ilgili bir soruya özellikle cevap bekliyorum, o sorum da Ģu: Özellikle, 9 Ocak günü Fransa‟da
öldürülen 3 Kürt kadın siyasetçinin dava dosyası tamamlanmıĢ durumdadır ve mahkemeye sunulmuĢtur. Mahkeme tarafından kabul
edilen dosyada tek tutuklu olan Ömer Güney‟ in MĠT‟ le iliĢkisinin olduğu Fransız yargısı tarafından dava dosyasından neĢredilmiĢtir.
Bu konuda Millî Ġstihbarat TeĢkilatı süreçten ne kadar haberdardır veya ne kadar müdahildir?
Bir diğer husus, Sayın BaĢbakan Yardımcımız Numan KurtulmuĢ‟ a sormak istiyorum: Sayısal yayıncılığa alabildiğine, karasal
sayısal yayıncılığa hâkimim. Üst Kurul üyesiyken, ihale Ģartnamesinin ve yönetmeliğinin hazırlanmasından iptal edilen ihaleye kadar
her sürecine hâkimim. Bir defa, sizin bugün dile getirmiĢ olduğunuz husus ilk defa cereyan etmiyor. Daha önce ihale yapıldı, iptal
edildi, bunun üzerine mevcut, bugünkü CumhurbaĢkanımızı bütün üst kurul üyeleri olarak Çankaya KöĢkünde ziyaret ettik, bunun bir
an önce çıkarılacağı hususunda belli ortaklaĢmalar yaĢadık ama bugüne kadar hâlâ yeni bir ihaleyle ilgili geliĢme yok. Bir diğer husus
Sayın Bakanım, o da Ģu: Bu ihaleyi yapma yetkisinin yani karasal sayısal yayıncılık ihale yapma yetkisinin RTÜK‟ ten alınarak
BaĢbakanlığa bağlı baĢka bir kurula…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, on dakika süreniz doldu. Size sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ediyorum.
…verileceği gündeminizde midir Sayın Bakanım? Çünkü, böyle bir durum yaygınca tartıĢılmaktadır.
Ġkinci bir husus: RTÜK bürokrasisinde ve çalıĢanlarında son iki aydır yani siz, özellikle basın-yayın kurumlarıyla, RTÜK‟ le
ilgili sorumluluğu devraldıktan sonra ciddi personel ve bürokrat değiĢimi söz konusudur. Yani, bir iktidar değiĢmedi, bir darbe olmadı,
bu kadar personel yerlerinin ve bürokratların yerlerinin değiĢtirilmesine sebep olan nedir anlayabilmiĢ değiliz.
Bir diğer husus: Muhalif basın üzerinde, gerek yayınlar gerekse seçimle ilgili kararlarla ilgili RTÜK‟ te üç, dört ay öncesine göre
kıskaca alınmıĢ muhalif yayıncı kuruluĢlar söz konusudur. Burada, özellikle Kürt meselesiyle ilgili yayınlara ağırlık veren -ben öyle
sanıyorum ki Sayın Bakan bilginiz yoktur- kanallara cezalar yağdırılmaktadır. Örneğin, ĠMC TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Gün TV‟ yle
ilgili neredeyse her ay birkaç tane dosya düzenlenmekte ve bunlardan biri de 8/1-b maddesinden düzenlenmektedir. 8/1-b maddesi nedir
Sayın Bakanım? Ġki veya üç defa daha aynı maddeden ihlal yapılması durumunda RTÜK tarihinde bir ilk yaĢanacak, yayıncı
kuruluĢların lisansları iptal edilecektir. Herhâlde bu sansürcü, baskıcı anlayıĢı 2016 Türkiye‟ sinde ne sizin, ne bizim kabul etmemiz
mümkün değildir. Bunlardan ne kadar haberdarsınız çok bilmiyorum ve bu konu üzerinde de eğer bilgi alır ve bizi bilgilendirirseniz
sevinirim.
Bir diğer husus Sayın Bakanım: Medya okuryazarlığı dersiyle ilgili, evet, benim de üye olduğum dönemde çabalarım oldu ama
bu konuda zorunlu ders hâline getirilmesini istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Yıldırım, tekrar ilave süre veriyorum sözlerinizi tamamlamanız için.
Buyurun lütfen.
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AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Çok teĢekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Bakan, medya okuryazarlığı dersini zorunlu hâle getirmeyi düĢünüyor musunuz? Çünkü, ben de eğitim fakültesi öğretim
üyeliği yaptım yıllarca, böyle bir çabam oldu, talebim oldu. Yine, partimizin bizden önce ve bu dönemde, bizim 24 ve 26‟ ncı Dönemde
zorunlu hâle getirilmesi için kanun teklifimiz var. Ayrıca, bu konuda formasyon almıĢ sayısızca iletiĢim fakültesi mezunu var. Yani, bu
konuda öğretmen ihtiyacının sağlanması hususunda da bir sorun yaĢanmayacaktır.
Söylenebilecek çok Ģey var. Daha fazla diğer konuĢmacı arkadaĢların zamanını almamak için uzatmıyorum. Soru-cevap
bölümünde bir, iki soru daha sorabilirim.
Dinlediğiniz için ve sabrınız için teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yıldırım.
Sayın Usta, siz mi konuĢacaksınız?
ERHAN USTA (Samsun) – Evet.
BAġKAN – Buyurun Sayın Usta.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, Sayın BaĢbakan Yardımcıları, sayın milletvekilleri, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi
ben de saygıyla selamlayarak sözlerime baĢlamak istiyorum.
ġimdi, ben, tabii zamanımız çok sınırlı olduğu için sadece birkaç konu üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi,
BaĢbakanlığın yapısı. ġimdi, biliyorsunuz 2011 yılında kanun hükmünde kararnameyle bir yetki alındı ve bu yetki çerçevesinde aslında
Türkiye‟ de bu dönemde hiç de iyi Ģeyler yapılmadı. Yani, önce bir duayla baĢlayalım: Allah bu milleti, bu devleti Meclissiz bırakmasın.
BAġKAN – Amin.
ERHAN USTA (Samsun) – Yani, biz ne kadar kızsak da, Ģimdi birazdan burada kanun yapma kalitesiyle ilgili bir sürü sorundan
da bahsedeceğim ama ne kadar kötü olursa olsun en azından yani birkaç tane bürokratın iki dudağının arasında bu devletin kurumlarının
kalması kadar kötü bir Ģey olamaz.
BAġKAN – Bu duanıza yürekten “ amin” diyoruz Sayın Usta, Allah bu milleti Meclissiz bırakmasın.
ERHAN USTA (Samsun) – Çok ciddi hatalar yapıldı. Temel yaklaĢım Ģuydu: Özellikle BaĢbakanlığa bağlı kuruluĢlar için
söyleyeceğim, tabii baĢka iĢler de yapıldı, iĢte bakanlıklar… Yani Ģöyle diyorum ben, rastgele çekseniz, bunları, -hangi kuruluĢları
hangisiyle bağlayıp iliĢkilendireyim veya hani iĢte Sanayi Bakanlığının bir kısmını aldık, Gümrükle birleĢtirdik, bilmem bir Ģeyler
yaptık ya- mutlaka bundan daha doğru olurdu, en azından içinde rastgele doğrusu olurdu. Yani, bu, özellikle hatalı yapılmaya çalıĢılmıĢ
gibi, kasıtlı yapıldı anlamında demiyorum ama bu kadar beceriksizce, tartıĢılmadan birtakım iĢler yapıldı. Bunlardan bir tanesi de,
mesela, “ BaĢbakanlığa bağlı kuruluĢların sayısını azaltacağız.” denildi. ĠĢte “ BaĢbakanlık çok büyük, Ģöyle, böyle.” falan diye böyle bir
sürü aleyhte Ģeyler konuĢuldu. Azaltıla azaltıla, yapıla yapıla bir iki tane, iĢte, bu Devlet Personeli, ÇalıĢma Bakanlığına bir Ģey yapıldı.
Devlet Planlama TeĢkilatı gibi bir kurum kapatıldı, bakanlığa dönüĢtürüldü.
BAġKAN – Terfi etmiĢ yani!
ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, terfi filan değil. BaĢbakanlıktan ayrılacak son kurumdur Devlet Planlama TeĢkilatı çünkü
danıĢmandır. DanıĢman kurumu, Hükûmet adına politika dokümanı hazırlayan kurumu siz aldınız sanki icracı bir kuruluĢ gibi bakanlık
yaptınız. ġimdi, Türkiye, tabii, bunun sıkıntısını çok çekecek bundan sonraki süreçte de. ġimdi yavaĢ yavaĢ baĢladı. Tabii, Ģimdi, eski
usullerle, hani, bürokratlar birbirini tanıyor, yapıyı, herkes birbirini biliyor birtakım iĢleri yapabiliyorsunuz ama bundan sonra…
Mesela, nedir Planlamanın fonksiyonlarından bir tanesi? Bir defa, zaten BaĢbakanlığın, Hükûmetin dibinde olması lazım. En temel
müĢterisi Hükûmettir, sonra kamu kuruluĢlarıdır. Koordinasyon görevi önemli bir fonksiyondur. ġimdiden söylenmeye baĢladı çünkü
bürokratlar değiĢiyor, eski bürokratlar gidiyor hem muhatap kuruluĢlarda hem Kalkınma Bakanlığında. Yani, diyor: “ Bu Kalkınma
Bakanlığı ikide bir bizi niye toplantıya çağırıyor, o da bakanlık, biz de bakanlığız?” Ģeyleri baĢladı Sayın BaĢbakan Yardımcılarım.
Bunlar sizin bilmediğiniz konular değil belki.
Burada o yüzden ivedilikle bu Kalkınma Bakanlığında yeniden bir yapılandırma yapılarak eski Devlet Planlama TeĢkilatı mı
olur, benzeri mi olur, ne olacaksa ülkenin resminin tamamını gören, ülkede gerçekten koordinasyonu yapacak, Hükûmetin politika
dokümanlarını Hükûmet adına hazırlayacak ve onların koordinasyonunu yapacak bir kuruma ihtiyaç var.
Bakın, bugün bir yanlıĢlık da Ģurada. Bu uygulamada da var. Bundan sonra ben Sayın BaĢbakan Yardımcısı Lütfi Bey bu iĢi
nasıl yapacak onu bilmiyorum, Ģimdi reformlardan sorumlu BaĢbakan Yardımcımız. Yani, reform konusuna da geleceğim. Biraz
ümitlendik çünkü Lütfi Bey bizim Planlamadan da promosyon arkadaĢımız, kendisinin azmini, gayretini, çalıĢmalarını biliriz. ĠnĢallah,
Türkiye o vadedilen reformları yapar. Yani, sözünü çok konuĢuyoruz da konuĢ, konuĢ, konuĢ, konuĢmaktan bıktık. KonuĢarak yıprandı
reformlar bir defa. Ama, inĢallah, bizim Lütfi Bey‟ den ümidimiz, bunlar, iĢte, Hükûmet içerisinde iyi bir koordinasyon yapılır. Ama,
bunda zorlanacaktır. Niye? Çünkü bu iĢin koordinasyonunu yapacak olan kurum Devlet Planlama TeĢkilatı. E, Devlet Planlama
TeĢkilatına Kalkınma Bakanlığı demiĢsiniz, bir baĢka bakana bağlamıĢsınız. ġimdi, Kalkınma Bakanlığı mı yapacak BaĢbakan
Yardımcılığı mı yapacak? ġimdi, BaĢbakan Yardımcılığı üzerinden koordinasyonu yürütme Türkiye'nin yaptığı, bana göre, diğer bir
yanlıĢtır. Biz bunu Planlamada çok yaĢadık. Yani, orta vadeli programın her Ģeyini hazırlarsınız, ondan sonra -orta vadeli programı
Kalkınma Bakanlığı hazırlar- Kalkınma Bakanlığının dahi olmadığı bir toplantıda ekonomiden sorumlu BaĢbakan Yardımcısı sunar.
ĠĢte, sosyal konular yaparsınız -Ģimdi baĢbakan yardımcılarının isimlerini vermeyeyim- bir baĢka BaĢbakan yardımcısı sunuyor. Bu,
kurumda motivasyonu bozar; bu, kurumda uygulamada Ģeyi bozar. Sadece açıklamasını yapıyor “ Uygulamayla ilgili iĢler
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yapılamayacaktır.” Dolayısıyla, bu iĢlerin tamamını gören bir teĢkilata bu ülkenin tekrar ihtiyacı var. Bunun mutlaka sağlanması
gerekiyor.
ġimdi, BaĢbakanlık diyoruz. Tabii, bütün yetkileri BaĢbakanlıkta toplamanın bir anlamı da yok, bundan da vazgeçmek lazım.
Yani, bütün izinleri, en ufak izinleri dahi BaĢbakanlık… “ Yatırım ortamını iyileĢtireceğiz.” diyorsunuz, en küçük bir yer tahsisine
iliĢkin izinler dahi BaĢbakanlığa gitmek zorunda kalıyor. Yatırımcıların bundan ciddi Ģikâyetleri var. Bundan BaĢbakanlığın,
Hükûmetin kaçınması lazım.
ġimdi, bu kanun yapmayla ilgili, Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, biz bunu burada gün boyunca Meclis BaĢkanıyla da tartıĢtık.
ġimdi, Türkiye çok kötü kanun yapıyor, kalitesiz kanun yapıyoruz. Niye? Bunun birkaç nedeni var. Nedenlerinden bir tanesi, bu torba
kanun meselesidir. Hükûmet vadetti “ Torba kanunu istisnai olarak getireceğiz, mümkün olursa hiç getirmeyeceğiz.” diye. Fakat, Ģu ana
kadar, yanlıĢ hatırlamıyorsam, Plan ve Bütçe Komisyonundan veya Genel Kuruldan 5 tane kanun çıktı. Bunun 1 tanesi geçici bütçe
kanunuydu. O da 5018‟ de tarif edildiği için torba yapamadılar onu, bir torbanın içine atamadılar ama onun haricindeki bütün kanunlar
torba kanun olarak çıktı.
ġimdi, burada isimlerini vermeyeyim, bazı bakanlarımız geldi, kendisiyle ilgili bir tane dahi madde yok. Bakın, beĢ saat burada
oturup ağzını açmayan bakanımız oldu. Hükûmet olarak, lütfen, bundan rahatsız değil misiniz? Yani, burada getirilen kanun tasarısına
iliĢkin mesela… Yani, Ģöyle söyleyeyim, bunları söylemek hakikaten eski bir bürokrat olarak da zoruma gidiyor: Ġçeriğiyle ilgili hiçbir
bilgisi olmayan bir bakanımızın burada o gün o nöbetçi diye oturup kanunu savunmasını veya iĢte Hükûmeti temsil etmesini… Tamam,
teorik olarak temsil edebilir ama bu bir defa yanlıĢ kanun yapmanın birinci ayağı oluyor. Niye? Buradan çok haklı bir eleĢtiri gelebilir
iktidar tarafından da muhalefet tarafından da. O Sayın Bakanın… O yapılan eleĢtiri, bu eleĢtiri haklıdır. “ Biz bunu, evet, iĢleyelim, bir
önergeyle bu iĢi düzeltelim.” diyecek bir yetkisi yok çünkü kendi konusu değil, biliyorsa tesadüfen biliyordur. Nezaketen de zaten bir
bakanın diğer bakanın iĢiyle ilgili bir konuda hani bir önergeyi kabul etmesi gibi bir Ģey olamaz. ġimdi, bundan vazgeçmemiz lazım.
Burada bir-bir buçuk ay içerisinde çok enteresan tecrübelerimiz oldu, Ģu etki analizi meselesi. Bakın, bu uzun süredir
konuĢuluyor on üç yıllık iktidardan sonra Ģimdi eylem planında etki analiziyle ilgili kurslar, burslar, eğitimler olacak diye. Bu, Türkiye
açısından çok sıkıntılı bir konudur. 5018 sayılı Kanun‟ un 14‟üncü maddesinin amir hükmüdür “ Etki analizi mutlaka olmalı.” diye. ġu
ana kadar etki analizi olan bir tane kanun biz burada görüĢmedik.
ġimdi, Sayın BaĢbakan Yardımcıları, bu, Hükûmete de, muhalefete de, iktidara da, milletin tamamına bir eziyettir. ġimdi, bir
adım sonrasını görmeden kanun yapıyorsunuz. Ġsterseniz örnek vereyim, Enerji Bakanlığıyla ilgili yaptığımız kanunlarda hiç etki
analizi yapılmadan Soma faciasının hemen üzerine birtakım, iĢte, iĢçilerin haklarını veren -onların hepsine biz de katılıyoruz- birtakım
düzenlemeleri yapıyorsunuz ama bir adım sonrasını düĢünmediğiniz için aradan bir sene geçiyor “ Eyvah, biz ne yaptık?” diyorsunuz,
ondan sonra kamu iĢletmelerine destek veriliyor. Yine bir etki analizi yok “ Bunun sağında solunda ne olacak yani burada yaptık ama
özel sektör ne olacak?” Aradan on ay geçiyor, bu sefer özel sektör getiriliyor. Kanun tasarıları buraya geliyor, bürokratların ve
bürokrasinin, bakanlığın rakamlara iliĢkin hiçbir çalıĢması yok. Buradan en son Sayın BaĢkan dedi ki “ Gidin kardeĢim, bunları alın,
çalıĢın, getirin, ondan sonra bize düzgün rakam verin.” Yani, rakamlar havada uçuĢuyor.
ġimdi, hadi etki analizinin ekine koymadık ama bürokrasi dahi çalıĢmadan inanın buraya kanun getiriliyor, rakam yok. Mesela,
enteresan bir Ģey keĢfettik, kamu iĢletmelerinde 1 ton üretim için 17,3 lira destek veriyor devlet o çıkan yasada. Zaten Bakanlar
Kurulunda sonsuz, sınırsız bir yetki alınarak Ģey yapılıyor ama Sayın MüsteĢara sorduk “ Tahminen ne kadar vereceksiniz desteği özel
sektör iĢletmelerine, maden iĢletmelerine?” dedik. ĠĢte, onun söylediği rakamlardan… O hesabı onlar yapmamıĢlar, orada benim
yaptığım bir hesapla 95,5 lira çıkıyor. Kamuda 17,3 lira destek verirken niye özel sektöre ben 95,5 lira destek vereyim 1 ton kömür
üretimi için?
ġimdi, bunlar konular çalıĢılmadan getiriliyor fakat burada bir direnç var “ Aman biz dokundurmayız.” falan diye. Ondan sonra
bunlar çalıĢmıyor veya iĢte, bir sonraki sefer, bu sefer de bunu düzeltmeye uğraĢıyoruz. Birilerine hak veriyorsunuz, geri
alamıyorsunuz. Böyle bir keĢmekeĢ içerisinde burada kanun yapılıyor. Bunları düzeltmek lazım. Bu ülke hepimizindir. Bizim
söylediğimiz Ģeyler bu ülkenin iyiliğine, hayrına olan meselelerdir. Özellikle iki kıymetli BaĢbakan Yardımcısını görmüĢken bunları
söyleme ihtiyacı hissettim. Bu sıkıntı burada her gün çekiliyor. Bu sıkıntıyı burada sayın bakanlar da yaĢıyor. Bunları, inĢallah,
Bakanlar Kurulunda gündeme getirirsiniz diye ben ümit ediyorum.
ġimdi, TOKĠ… Devlet Planlama TeĢkilatını, BaĢbakanın danıĢmanını, koordinatör kuruluĢunu, elini, ayağını “ BaĢbakanlığa
bağlı kuruluĢları azaltacağız.” diye gönderdik, bakanlık yaptık fakat TOKĠ‟ yi BaĢbakanlıkta tuttuk. Bana bir kiĢi Allah rızası için
TOKĠ‟ nin hele hele BaĢbakanlığa bağlı olmasının makul bir tane gerekçesini söylesin. “ BaĢbakanlığa bağlı kuruluĢları ben
azaltacağım.” derken TOKĠ'nin BaĢbakanlığa doğrudan bağlı olmasının nasıl bir mantığı olabilir?
TOKĠ bütçesi burada yok. Niye yok? Çünkü, zaten orada statüsüyle ilgili bir problem var. 5018‟i ilk yaparken…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Usta, on dakika süreniz doldu, konuĢmanızı toparlayabilmeniz için size ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan, toparlayacağım.
TOKĠ bütçesi YPK kararıyla yapılıyor. Daha öncesinde statüsü farklıydı, 5018 sayılı kapsamdaydı, ekli listelerdeydi, sonra ekli
listelerden çıkartıldı, bana göre yanlıĢ yapıldı. Yani, uluslararası standartlar açısından tartıĢmalı olmakla birlikte kalması daha doğru
olurdu. Ancak, Ģimdi TOKĠ'nin bütçesi… TOKĠ büyük meblağla, iĢlerle uğraĢıyor. Bir defa, ciddi bir kapasite sorunu var. Yeni
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baĢkanın gayretli olduğunu biliyorum, bürokraside tanıĢıklığımız var, ancak ciddi sorun var. Fakat, büyük rakamlarla uğraĢılıyor. Ciddi
bir hesabı kitabı yok. TOKĠ'nin geçmiĢ yıl bütçeleri, birçok bütçesi de YPK tarafından onaylanmamıĢtır. En son topluca bir on yılın
bütçesi onaylandı gitti. Yani, burada birkaç milyon liralık bütçeleri biz konuĢurken TOKĠ gibi büyük bir kuruluĢun bütçesi Meclisin
tamamen denetim ve etki alanı dıĢındadır. Bundan büyük ihtimalle -tabii, Meclise gelmeyince- Hükûmet üyelerinin de birçoğunun da
bu konudan haberi yok.
Ġç denetim meselesi var. Ben eski bir Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu üyesi olarak, on yıl bu iĢi yapmıĢ birisi olarak hemen
burada Ģey dedim ben “ Ġç denetçi atanmayan kuruluĢları burada ifĢa edeceğim.” Yani, bunun nedenini de bize bir açıklasınlar. Maalesef
bunlardan bir tanesi BaĢbakanlıktır. 8 kadrosu vardır, 1 iç denetçi atamamıĢtır. Yani, iç denetimden niye kaçıyoruz? 5018 sayılı
Kanun‟ la getirilmiĢtir, 2006‟ da uygulaması baĢlamıĢtır. Yani, makul güvence veren, danıĢmanlık hizmeti veren ve iĢlerin, süreçlerin
iyileĢtirilmesine yönelik… Kötü bir Ģeyse diğer kuruluĢlardan da kaldıralım ama iyi bir Ģeyse BaĢbakanlık iç denetçisini atasın. Ondan
önce, Basın Yayın ve Enformasyonun 3 kadrosu varmıĢ, 2‟ sini atamıĢ. Eh neyse. Ġnsan Hakları Kurumunun 3 kadrosu var, sıfır, hiçbir
atama yok. Niye atama yapmıyor? Bunu bize lütfen açıklasınlar. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 20 kadrosu var, sadece 8‟ ini atıyor.
Bunlara iliĢkin bize bilgi verilmesi gerekiyor.
Sayın BaĢbakan Yardımcım Lütfi Bey bu reform meselelerine girdi. Tabii, vakit çok sınırlı. Ben bunu Meclisteki Genel Kurul
konuĢmalarımda da söyledim ama burada Ģu kadarını söyleyeyim: Biz bu reformların yapılmasını istiyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Usta, bir kere daha size ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
ERHAN USTA (Samsun) – Tamam, teĢekkür ederim.
Toparlıyorum Sayın BaĢkan.
Bu reformlar yapılmalı ama bu reformlar hep konuĢuluyor. Bakın, sadece Ģu Kalkınma Planının arkasındaki 25 tane öncelikli
dönüĢüm programı kamuoyuyla paylaĢılmaya 2013 yılı Haziran ayında baĢlandı. 2016 yılı Ocak ayındayız, daha bir tane iĢ yapılmadı
orada. 2013 Haziranında paylaĢıldı, ondan öncesinde de oradaydı ama kamuoyuyla paylaĢıldı, sürekli yapıldı. Sayın BaĢbakan bunları
defalarca açıkladı, değiĢik formatlarda ha bire açıklanıyor, açıklanıyor, yapılmıyor. Lütfen, Allah rızası içi n artık Ģu reformları yapın.
Bu ülke tıkandı, bu ekonomi tıkandı. Türkiye 2008 yılından beri reform yapmıyor. Daha doğrusu, 2008 yılından beri ciddi reform
ihtiyaçları var, reform yapmıyor. Ondan öncesinde de ekonomiye iliĢkin Adalet ve Kalkınma Partisinin çok fazla reform yaptığını
söyleyemeyiz. Bir Kamu Mali Yönetimi Kanunu‟dur, bir SayıĢtay Kanunu‟ dur. Bunun dıĢında ekonomiye iliĢkin varsa bana söyleyin,
ben burada Maliye Bakanına sordum onları… Ha, 2008‟ e kadar ihtiyaç yoktu çünkü daha önceki, sizden önceki hükûmetin yaptığı
reformlar ülkenin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karĢıladı. Ama, 2008‟den sonra artık bu ülke tıkandı. Reform ihtiyacı var. Ekonomiye
iliĢkin kısımları söylüyorum, baĢka alanlarda yapılmıĢ da olabilir. Bu reformların yapılması lazım. Türkiye, uzun vadeli, uzun dönem
hedeflerinden hızla uzaklaĢıyor. Sadece tek bir rakam vereceğim: 25 bin dolar kiĢi baĢı gelir hedefimiz var 2023 yılı için. O 2023‟ e 25
bin dolar koyarken 2018‟ e 16 bin dolardı plandaki. Aynı 2018 Ģu son Orta Vadeli Program‟ da 10 bin dolara, 10.600 dolara revize
edildi. Yani, 6 bin dolar bazı kaybolmuĢ bir Ģeyin 25 bin doları nasıl bulacaksınız? 16 bin doları dahi Türkiye 2023 yılında
bulamayacaktır. Türkiye'nin 2018 yılı için bugün hedeflediği rakam nominal olarak 2008‟de ulaĢtığı rakamdır. Reel olarak onun da
altındadır. Yani, 10.400 dolara 2008‟de ulaĢmıĢ Türkiye, bugün reel olarak 2018‟de on yıl sonra 10.600 doları hedefliyor. Bunu görmek
lazım. Reform ihtiyacı çok elzemdir, çok zaruridir. Bunların hemen bir an önce ivedilikle yapılması lazım.
Son cümle Sayın BaĢkan, çok fazla istismar etmek istemiyorum müsamahanızı ama.
BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi tamamlamanız için son defa olarak ek süre veriyorum.
ERHAN USTA (Samsun) – Çok teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan, sizin anlayıĢınız için.
ġimdi, BaĢbakanlık bütçesinde -Sayın Temizel de söyledi, benim de notlarımda var- 933 milyon TL baĢlangıç ödeneğiyle
baĢlıyoruz, 2,3 milyarla bitiriyoruz. Bu anlayıĢ sadece BaĢbakanlıkta olsa önemli değil, hadi zararı yok deriz, bu anlayıĢ ülkenin
genelinde var. Yani, bütçenin aslında hiçbir önemi yok. Bugün Meclis BaĢkanına da söyledim, hakikaten hiç bütçe yapmamamız lazım.
Yani, burada biz genel bir Ģey verelim, zaten bütçe de torba oldu. Torba hem de nasıl bir torba biliyor musunuz, ağzı açık yani istediğin
kadar üzerine de ekliyorsun. Yani, torba kanunda karıĢtı. Zaten istediğin kadar parayı 5018 sayılı reformla, Hükûmetinizin çıkardığı
reformla getirilen bütün kısıtlamalara Ģu bütçe kanununa yazdığımız bir maddeyle “ Hepsi bu yıl uygulanmaz.” deniliyor, o da bu
Meclisten çıkartılıyor aynı zamanda. Tamamen torba ve hiçbir anlamı olmayan bir bütçe yapılıyor. Burada bakmayın siz öyle
ödenekleri okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz, bunların hiçbir önemi yok. Her Ģey Maliye Bakanının iki dudağının arasında. Sadece 2015‟i
söyleyeyim, rakamlar yeni çıktı, ödeneklerin üzerinde 33,1 milyar TL harcama yapılmıĢ. Yani, bütçenin neresini konuĢtunuz ben
bilmiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Usta, teĢekkür ediyorum.
ERHAN USTA (Samsun) – Çok affedersiniz.
Mali disiplin diyorsak buna çok dikkat etmemiz lazım. Mali disiplin vadettiğimiz harcamalara uymakla baĢlar.
Çok teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Ben de çok teĢekkür ediyorum Sayın Usta.
Sayın Çakır, buyurun efendim.
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Süreniz on dakikadır.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Sayın BaĢkan, değerli BaĢbakan Yardımcılarım, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, bürokrasinin değerli yöneticisi
arkadaĢlarımız; öncelikle hoĢ geldiniz.
Sözlerime Kocaeli Milletvekili Sayın Fatma Kaplan Hürriyet‟ in eĢine yapılan bıçaklı saldırıyı kınadığımı ve hastamıza da acil
Ģifalar dilediğimi belirterek baĢlamak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, ben yeni bir milletvekiliyim. Seçildik, geldik, Plan ve Bütçe Komisyonuna da kaydedildik, yazıl dık,
yoğun bir çalıĢmanın ortasına düĢtük, takip ediyoruz, konuĢulanları takip ediyoruz, söylenenleri takip ediyoruz.
ġimdi, 5018 sayılı bir Kanun var önümüzde, onun üzerinden tartıĢıyoruz. Bütçe kanunu var tartıĢıyoruz, nasıl oluyor da
çatıĢıyorlar, çakıĢıyorlar henüz daha anlamıĢ da değilim. Torba kanundan yoğun bir Ģekilde bahsediyoruz, konuĢuyoruz, torbaladık,
çorbaladık, çok ciddi Ģekilde eleĢtirilere de muhatap oluyoruz ama Ģunu net bir Ģekilde söyleyebilirim: Allah‟ tan bizim iktidar tarafı ve
Hükûmetimizi temsilen burada bulunan bütün bakanlarımız torba kanunla ilgili olarak o tür kanun çıkarmaya çok sıcak bakmadıklarını
da beyan ediyorlar.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bir de sıcak baksaydı. Bir ayda 4 tane.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Mehmet Bey, yenilere kitap verecektiniz, kitabımızı alamadık. Kitabımızı alamadık Mehmet Bey.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sana vereceğim, sen konuĢuyordun, sana vereceğim merak etme.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz samimiyetinizi takdir ediyoruz.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, Erhan Usta Bey az önce güzel bir ifade kullandı “ Allah bu toplumu, bu
milleti Meclissiz bırakmasın." dedi, biz de âmin dedik. Yani buradaki bütün arkadaĢlarımızın aynı görüĢte olduğuna inanıyoruz yani
farklı düĢünenimiz de yok. Ama Ģunu da söyleyelim yani Meclis muhalefetiyle zaten varsa bir güzellik ortaya koyar. Biz de bu manada
zaten aynı Ģeyleri düĢünseydik, aynı Ģeyleri konuĢsaydık yani hepimiz bir tarafta olurduk. Böyle olmaması da gayet doğal. Yani bizim
oradan gelen eleĢtirilerin, değerlendirmelerin -çok ciddi Ģekilde ve samimi Ģekilde söylüyorum- bize ne faydası olur, ne katkısı olur
diye en azından kendi adıma ve Komisyondaki diğer arkadaĢlarımın tamamı adına da bu tür Ģeyleri arka planda konuĢtuğumuzda da
tartıĢıyoruz. Ġstifade edilebilecek, edilmesi gereken her hususta biz kendi açımızdan faydalandığımız noktasında bir kanaate de sahibiz.
Yani bu hususta zannediyorum yani bizim de burada söylediklerimizin sizin tarafınızdan değerlendirilirken aynı düĢünceyle hareket
ettiğiniz noktasında da bir kanaate sahibim.
Değerli arkadaĢlar, az önce Zekeriya Temizel Bakanımızın söylediği bir ifade var, gerçekten ben Ģu anda konuĢmamda biraz
Diyanetle ilgili bahsetmek istiyorum. Gerçekten, Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi çok ciddi bütçesi olan bir BaĢkanlık. Yani Diyanet
ĠĢleri BaĢkanlığı kanunlar ve diğer mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda Ġslam dininin inanç, ibadet ve ahlaki
alanıyla ilgili iĢleri yürütmekte, toplumun din konusunda aydınlatılması, ibadet yerlerini yönetme hizmetlerini yürütme yapmaktadır.
ġimdi, tabii, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının siyaset dıĢında kalıp çağın ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak, bilgi
teknolojilerini de kullanarak yaĢanan geliĢmeler doğrultusunda daha verimli bir hizmet yürütmesi beklenilen bir husus.
Değerli üyeler, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının asli görevlerinden biri toplumu din konusunda aydınlatmaktır. BaĢkanlık bu
görevini ifa ederken doğru dinî bilgiyi halka ulaĢtırmak, böylece bidat, hurafe ve batıl inançlara karĢı da halkımızı daha duyarlı bir hâle
getirmekle mükellef bir kurum. Kısmen amacıyla ilgili olarak bahsettiğim Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının hepimizin bildiği çok ciddi bir
geçmiĢi var ve enteresan, cumhuriyet tarihimizle bir yaĢıtlığı da var. Cumhuriyetin ilanından önce KurtuluĢ SavaĢı ve yeni bir devletin
kurulması gibi son derece olağanüstü hâllerin yaĢandığı bir zaman diliminde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükûmeti
döneminde de din hizmetleri ihmal edilmemiĢ ve 3 Mart 1924‟ te Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kuruluncaya kadar ülkede din hizmetleri
devam etmiĢtir. Ben atlayarak bu tarihî süreci aktarmak istiyorum.
22/6/1935 tarihli Resmî Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2800 sayılı Diyanet ĠĢleri Reisliği TeĢkilat ve Vazifeleri
Hakkında Kanun BaĢkanlığın ilk teĢkilat kanunudur. 29/4/1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 sayılı Kanun‟ la Diyanet ĠĢleri
Reisliğinin adı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı olarak değiĢtirilmiĢtir. 1961 Anayasası Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını anayasal bir kurum olarak
düzenlemiĢ, genel idare içinde yer vermiĢ ve bu kurumun özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüĢtür. 1982
Anayasası “ Genel idare içinde yer alan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüĢ ve düĢünüĢlerin
dıĢında kalarak ve milletçe dayanıĢma ve bütünleĢmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” hükmüyle
BaĢkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken hususları da belirlemiĢ, BaĢkanlığa da tarihî bir misyon yüklemiĢtir.
BaĢkanlığın çok ciddi bahsettiğimiz kalemler bazında söyleyebileceğimiz hizmet alanlarını da Ģöyle özetleyebiliriz: Din
Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
faaliyetleri…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın Çakır, söylediklerinize inanıyor musunuz siz de?
Laiklik korunacak diye Diyanet ĠĢlerinin…
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Sayın Çam, biz mevzuattan bahsediyoruz.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Peki.
BAġKAN – Sayın Çam, inançlı olmak iyi bir Ģeydir.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Çok hayırlı bir Ģey ama Diyanet görevini yapıyor mu yapmıyor mu göreceğiz.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Ama ben Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Türkiye'nin tamamına hitap ettiğine inanıyorum.
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Etme eyleme! Sayın Çakır, etme eyleme!
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Ben Ģöyle söyleyeyim: Yolda yürürken bir dikeni kaldırmayı dahi imanın cüzü sayan bir dinin
uygulamacısı, yani hoparlörden çıkan cızırtılı sesi bile engellemekle mükellef bir kurum, onun için buna inanmamız lazım Sayın Çam.
NURETTĠN DEMĠR (Muğla) – Fetvalara bak fetvalara!
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Yani, faaliyetleri arasında dinî yayımlar, dıĢ iliĢkiler, insan kaynaklarının faaliyetleri, yönetim
hizmetleri, rehberlik ve teftiĢ iĢleri, strateji geliĢtirme, hukuk, özel kalem ve basın, halkla iliĢkiler faaliyetleri özetleyebileceğimiz
kalemler.
Değerli arkadaĢlar, bahsettiğimiz Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bütçesi ağırlıklı personel giderlerine yönelik bir bütçe. Yani 6
milyar 482 milyon 979 bin diye 2016 hedef bütçesi olarak gösterilen rakamın yaklaĢık yüzde 94'ü personel giderleri ve sosyal güvenlik
kurumlarına ödenecek primlerden oluĢuyor. O bakımdan, Diyanetin personel sayısını da zikredersek bu giderin rakamsal olarak izahı
mümkün olabilir. YaklaĢık, 2015 tarihi itibarıyla alabildiğim bilgileri söylüyorum: 120.291 personele sahip, ciddi bir personel sayısı bu.
Yani Türkiye'nin dört bir tarafındaki cami yönetimlerini de sayarsak 86.779 cami gözüküyor Diyanet üzerinde takipte kayıtlı olan,
14.289 yurt içi Kur‟ an kursu gözüküyor.
Değerli arkadaĢlar, az önce bahsettiğimiz faaliyetler ve hizmetleri yaparken hedeflerinin ve anayasal çalıĢma prensiplerinin
belirlenmiĢ olduğu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bütçesinin bu çerçevede hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii, ülkemizin içerisinden
geçtiği bahsedilen hususlar oldu, az önce mevzuatla ilgili olarak Sayın Çam…
BAġKAN – Sayın Çakır, on dakika süreniz dolmuĢtur, sözlerinizi toparlamanız için size ilave süre veriyorum.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Sadece Ģunu söyleyeyim, bir usul var, siyak ve sibak denen bir Ģey var yani öncesine ve sonrasına
bakılır. O, bugün mevzubahis edilen…
BAġKAN – Tefsir usulü efendim, tefsir usulü bahsidir ama ben bir kere mefhumumuhalifinden bahsettim ondan hazzetmedi pek
Sayın Çam.
SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Yok, o benim düĢüncemdeki Ģeyi bilir. ġöyle: Bugün mevzu edilen o “ mevzuatı çiğneyin” ifadesini ben metnini aldım, metni önümde ama okumayacağım zaten “ Vaktiniz doldu.” diyor BaĢkan- metinde inceledim, mevzuat çiğneme
diye bir Ģey yok, gerçekten “ Cesur bürokrasiye ihtiyacımız var.” tarzında yoksa mevzuat çiğnemeyle ilgili bir Ģey yok.
Ben teĢekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Çakır.
Sayın Durmaz, buyurun lütfen.
Süreniz on dakikadır.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Durmaz, bir saniyenizi istirham edeyim.
Değerli milletvekilleri, çok haklısınız, uzun süredir çalıĢıyoruz, zor Ģartlarda da çalıĢıyoruz ama istirham edeceğim, lütfen biraz
daha sükûneti temin edebilirsek hatibin konuĢmalarını stenograf arkadaĢlarımızın takip etmesi bakımından.
Buyurun Sayın Durmaz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanlarımız, Bakan yardımcılarımız, ilgili kurum amirleri, kıymetli basın mensupları, değerli bürokratlar ve saygıdeğer
arkadaĢlarımız; az önce Değerli Kocaeli Milletvekilimizi de dinledik. Gerçekten ülkemizde çok büyük bir bütçeye sahip ciddi bir
kuruluĢ var. Bu kuruluĢ, kendisinin de ifade ettiği gibi 3 Mart 1924 yılında 429 sayılı Kanun‟ la BaĢbakanlığa bağlı bir teĢki lat olarak
kuruluyor. Anayasa 136‟ ncı maddede görev alanı “ Genel idare içinde yer alan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda,
bütün siyasî görüĢ ve düĢünüĢlerin dıĢında kalarak ve milletçe dayanıĢma ve bütünleĢmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen
görevleri yerine getirir.” biçiminde tanımlandı. Ancak yaĢadığımız süreçte olayların hiç de böyle olmadığını gördük. Hükûmetlerin
uygulamalarıyla da çok farklı noktalara, farklı Ģekillere gitti.
Sayın Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın ilgili birimlerinden Ģu bilgiyi bir net istiyorum: Ġmam ve hatip olup, göreve baĢlayıp farklı
bakanlıklara ya da birimlere geçen personel sayısının oranı nedir? Ve bu ülkede Ģans oyunlarından, Spor Toto‟ dan, Millî Piyango‟ dan,
Loto‟ dan, alkol ve benzeri birçok üründen en yüksek ÖTV‟ yle büyük bir payı alarak birçok çalıĢan kesimin, dar gelirlinin, esnafın,
memurun, iĢçinin vergilerinden kesilen paralardan da pay alan bir kurumdur. Ancak hizmet verme noktasına baktığımızda bu çerçeve
oldukça dar bir durumdadır. Bakıyoruz, sadece bu ülkede yaĢayan belli bir kesime hizmet vermektedir.
Bu Hükûmetle birlikte açılımlar ve çalıĢtaylar moda oldu, tahmin ediyorum 7‟ ncisi yapıldı Alevi çalıĢtaylarının ama hiç birinin
sonucunda alınmıĢ bir mesafe, insanlara evet, bu çalıĢma sonrası Ģu hak elde edildi ya da bu ülkemizdeki demokrasi ayıbı Ģu giderildi
diyebileceğimiz bir somut adıma çok rastlamadık. Yine, yanılmıyorsam dün akĢam Adalet Bakanlığı bünyesinde böyle her seçim öncesi
olduğu gibi yeniden bir toplantı, yasal düzenlemelerle bu konuda bir çalıĢmanın yapıldığına dair bir duyum aldık. Dilerim,
yaĢanmıĢlıklardan ders alınıp bu duyumun toplumda beklentilere cevap verecek bir yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmesidir. Bu
konuda Alevi örgütlerinin dünyada yaĢama insancıl bakıĢıyla hazırladıkları birtakım taslaklar var, bunlardan bazı önerilerimi Sayın
Bakana ve ilgililere sunacağım.
Din ve vicdan hürriyeti Anayasa‟ mızda da, imzaladığımız uluslararası insan hakları evrensel sözleĢmelerinde de korunan,
korunması gereken temel insan haklarındandır.
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Yine, Anayasa‟ mızın 10‟ uncu maddesi de devletin tüm inançlar karĢısında eĢit mesafede durmasını teminat altına almıĢtır.
Hiçbir inanç, resmî otoriteye ne olup olmadığını kanıtlamakla yükümlü tutulamaz, tutulmamalıdır. Yine, hiçbir inanç, o inançtan
olmayanlarca tanımlanamaz. Bu anayasal hak nedeniyle gerek Alevilerin ve gerekse diğer tüm inançların tanımlanmaya değil,
inandıkları gibi, hakarete, baskıya ve katle uğramadan yaĢamaya ihtiyaçları vardır.
Temel felsefesi hoĢgörü ve eĢitlik olan Alevi toplumunun kurum temsilcileri bu yasama döneminde Parlamentodan çok Ģey
beklemektedirler. Kanunlardan AĠHM kararlarına, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ ne ve Anayasa‟ mızın eĢitlik, din ve vicdan
hürriyeti maddelerine aykırı olan hususların bir an önce aĢağıda sıraladığımız Ģekilde değiĢtirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi
gündemine taĢınmasını ivedilikle beklemektedir.
1) 442 sayılı Köy Kanunu‟ nun 2 ve 91‟ inci maddelerindeki “ cami” ibaresinden sonra gelmek üzere “ cemevi, mescit, kilise,
sinagog ve havra” kelimelerinin eklenmesi,
2) 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟ nun 18, 27 ve 44‟ üncü maddelerinde “ ibadet yeri” kelimesi değiĢtirilerek “ cami, cemevi, mescit,
kilise, sinagog ve havra” olarak eklenmesi,
Yine, 2981 sayılı Ġmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı ĠĢlemler ve 6785 Sayılı Ġmar Kanununun
Bir Maddesinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun‟ un 10 ve 19‟ uncu maddelerindeki “ ibadet yeri” kelimesinin değiĢtirilerek yine “ cami,
cemevi, mescit, kilise, sinagog ve havra” olarak düzeltilmesi,
5393 sayılı Belediye Kanunu‟ndaki “ ibadethane” kelimesi yerine, az önce sıraladığım, insanların ibadet merkezi ve kutsadıkları
yerlerin isimlerinin eklenmesi,
Yine, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‟ndaki “ ibadethane” , “ ibadet yerleri” , “ ibadethaneler” kelimeleri değiĢtirilerek,
“ cami, cemevi, mescit, kilise, sinagog ve havra” olarak düzeltilmesi,
5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu‟ndaki “ mabetler” kelimesi değiĢtirilerek, az önce sıraladığım tüm kutsal mekânların
isimlerinin eklenmesi,
6831 sayılı Orman Kanunu‟ndaki “ cami” ibaresine ilave olarak “ cemevi, mescit, kilise, sinagog ve havra” ibarelerinin
eklenmesi,
Yine, Toplu Konut Kanunu ve Türk Ceza Kanunu‟ndaki “ ibadethane” ve “ ibadethaneler” kelimesinin yerine, az önce
sıraladığım kutsal mekânların isimlerinin eklenmesi gibi çalıĢmaların bu Parlamentoda ivedi olarak yapılmasını Türkiye‟ de yaĢayan
insanlar bizden beklemektedir.
Sayın Bakan, değerli arkadaĢlar; hani hep konuĢuyoruz, diyoruz ki: Bu ülkede insanların birbirinden farklı düĢünmesi, farklı
inanç kesimlerinden olması; bunlar bir kültürel zenginlik, ülkemizin bir güzelliği, dünyaya örnek olacak bir yapı diyoruz. ĠĢte bu
yapının tesis edilmesi elimizde, iyi niyet sahipleri için de olması gereken bir fırsat ve tek baĢına bunu çıkaracak bir güce sahip
Parlamento ve Hükûmetimiz var ama buna destek verecek muhalefet de var. Bu anlamda, biz bu çalıĢmaların bu dönemde ele
alınmasını ve mutlak bir Ģekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz.
Ġleride yine bu konuyla ilgili düĢüncelerim ve bazı soracağım sorular var, onları da soracağım.
Sabrınıza teĢekkür ediyorum gecenin bu saatinde.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Durmaz.
Sadece bir Ģey merakımı celbetti de izah edebilirseniz ben de aydınlanmıĢ olurum. Sadece semavi dinlerin ibadethanelerini
zikrettiniz de yani semavi olmayan dinler de var, malumunuz, onlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmadınız, o dikkatimi çekti.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Onların da talebine saygı duyuyoruz, onlar da bunun içerisine katılabilir. Bu konuda önerisi olan
her arkadaĢa da açığız, onu da söyleyeyim.
BAġKAN – Anladım, çok teĢekkürler.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Dünyaya örnek olacak Mevlânâlar, Yunuslar, Hacı BektaĢlar, Hacı Bayram Veliler bu ülkede
yetiĢti.
BAġKAN – Buyurun Sayın ErdoğmuĢ.
Süreniz on dakikadır.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢbakan yardımcılarım, çok değerli arkadaĢlar, sayın bürokratlar, çok muhterem Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanım
ve…
BAġKAN – Affedersiniz, Sayın ErdoğmuĢ, sözünüzü bir kere daha kesiyorum ama değerli arkadaĢlar, istirham ediyorum,
mutlaka, eminim hepiniz çok yoruldunuz, müzakere etmek mecburiyeti de hasıl olabilir, müzakere edecek arkadaĢları dıĢarıya davet
edelim. Çünkü hakikaten buradaki uğultudan hem stenograf arkadaĢlar sıkıntı çekiyor hem biz sıkıntı çekiyoruz. Sükûnete riayet edelim
lütfen.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Süremi lütfen baĢtan baĢlatır mısınız?
BAġKAN – Efendim, tabii ki, yirmi iki saniyenizi baĢtan baĢlatıyorum.
Buyurunuz efendim.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – TeĢekkür ediyorum.
Çok muhterem Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanım ve onunla birlikte zevat, muhterem hocalarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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Sayın BaĢbakan Yardımcımız reformlarla ilgili hedefleri ortaya koydular. Her birisi gerçekten insana ferahlık veren ve “ ĠnĢallah
biz de demokrasisini geliĢtirmiĢ, olgunlaĢtırmıĢ, ileri seviyelere taĢımıĢ böyle bir ülkede bundan sonra kısmen biz de ama asıl gelecek
nesil bu Ģekilde hayatını sürdürür.” diye temennilerde bulunmak istiyorum. Ancak, izniniz olursa, tabii ki bu hedefler için vasıtalar ve
uygun atmosfer lazım. Eğer uygun bir atmosfer yoksa ve bununla ilgili de uygun vasıtalar yoksa zaten uzak olan hedefler biraz daha
bizden uzaklaĢmıĢ olacak. Ben de âcizane, hedefler üzerinden değil de Ģimdiyi konuĢmak istiyorum Sayın BaĢbakan Yardımcım.
Gerçekten, Ģu anda içinde bulunduğumuz atmosfer ümit kırıcıdır ve toplumsal bölünmüĢlük alarm vermektedir. Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımızın tabii ki kurum olarak üzerinde tartıĢılması gereken, konuĢulması gereken uzun bir zaman içerisinde onun statüsüyle
ilgili fikir alıĢveriĢinde bulunmamız gereken çok önemli meseleleri var. Ancak, bugünkü Hükûmeti Ģu açıdan Ģanslı görüyoruz biz:
Bugün Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında yönetim kadrosunda bulunan, Diyanet ĠĢleri BaĢkanımız baĢta olmak üzere, onunla birlikte çalıĢan
hocalarımız bir fırsat verildiği takdirde toplumun ahlaki inĢasıyla ilgili öncü bir rol üstlenebilirler. ġu andaki kırılmaların, Ģu andaki
krizlerin, Ģu andaki toplumsal bölünmüĢlüklerin, inançtaki yozlaĢmaların, adaletsizliklerin temelinde, Ģahsım olarak, ahlaki bir
eksikliğin, bir boĢluğun, hatta -bağıĢlayın- bir çürümüĢlüğün yattığını söylüyorum.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı nasıl öncü bir rol üstlenebilir? Mesela Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının görevleri arasında inanç, ibadet ve
ahlak alanı sayılmaktadır. Peki, ahlaki alanla ilgili Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına veya Ģu andaki o hizmeti yürüten yönetici kadroya nasıl
birtakım imkânlar sunabiliriz? Bir kısa örnek vereyim: Mesela cemevleriyle ilgili zaman zaman -arkadaĢımız da değindiler- toplantılar
yapılıyor, çalıĢmalar yürütülüyor, birçok çalıĢtaylar sürdürülüyor ama sonuç itibarıyla elde avuçta ne var, ona baktığınız zaman krizden,
pürüzden, sorundan baĢka bir Ģey çıkmıyor.
ġimdi, mesela camideki hizmetlerle ilgili nasıl ki cemaatin, toplumun ahlaki olarak aydınlatılması bir temel görevse neden
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına bağlı olarak, Ģayet kendileri de bu Ģekilde arzu ediyorlarsa, cemevleri niçin birer ahlaki ve bu Ģekilde kendi
inançlarını bunun üzerinden yürüterek birer inanç merkezleri olmasın? Buna kiliseleri de dâhil edebiliriz.
ġimdi, Sayın Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanım burada, cemevi temsilcilerini, Alevi dedelerini, azizleri, azizeleri bu ahlaki
sorunla ilgili, bir toplumu var eden, bir toplumun temelini inĢa eden bu ahlaki aciliyet için niçin bir araya gelmez? Bu konuda bir araya
gelebilirler, uzlaĢabilirler, eminim ki hiçbir sorun da siyasilere kalmaz. Eğer siyasi olarak cemevlerine müdahale edersek emin olunuz
ki yapılacak her müdahale sorunu daha fazla kördüğüme çevirebilir.
Sayın BaĢkanım, Muhterem Hocam; malumunuz, mezhepler üzerinden Ġslam âlemi, Orta Doğu Ģu anda kan kaybediyor. ġii ve
Sünni iki ana akım mezhebin tarih içerisindeki seyrine bakarsak -bağıĢlayın, huzurlarınızda bunları söylüyorum- bunların aslında iki
rakip birer parti, iki rakip birer akım olmadıklarını göreceğiz. Hatta Ģunu diyebiliriz: ġia ve ehlisünnet bir uçucunun iki ayrı kanatlarını
teĢkil eder. Nasıl ki bir uçucu tek kanatla uçamıyorsa aynen o Ģekilde, Ġslam‟ ı, Ġslamiyet‟ i bu iki mezhepten bir tanesinden tecrit edersek
veya edilirse o zaman bu alanda mesafe almamız da mümkün değil. Türkiye içerisinde aynen bu Ģekilde Alevi vatandaĢlarımızla ilgili
bu yaklaĢımla niçin bir birliktelik olmasın?
ġu anda bölgemizde hepimizin muzdarip olduğu ve karĢı karĢıya bulunduğumuz, basından da takip ettiğiniz gibi, çok rahat bir
Ģekilde Türkiye‟ de birilerinin çıkıp da kan banyosundan bahsedebileceği kadar normalleĢmiĢ, Ģu anda akan bir kan var. Bu kan bizim
canımızdan akıyor. Taraflar, suçu ne olursa olsun… BağıĢlayın, kabul edelim ki bir taraf yüzde 100 haksız olsun ve bir taraf da yüzde
100 haklı olsun. Ben burada bir HDP milletvekili olarak Hükûmete diyorum ki: Siz yüzde 100 haklısınız, biz de yüzde 100 haksızız
ama “ insaf” diye bir Ģey var, Arapça bir tabirdir bu. Bunun manası bir suçu ikiye bölmektir, ikiye ayırmaktır, yüzde 50 bir tarafa, yüzde
50 bir tarafa o Ģekilde nispet etmektir.
ġimdi, yüzde 100 haksız olan bir partinin kendi adıma -bağıĢlasın arkadaĢlar- mensubu olarak sizden Ģunu istirham ediyorum ve
bunu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığından bir mensubu olarak, bir hakkımın olduğunu var sayarak istiyorum: Bakınız Sayın Hocam, bölgede
cenazeler var. Yaralılarla ilgili ben sizden bir Ģey istemiyorum. Bölgede cenazeler var, sokak hayvanları tarafından parçalanmıĢ cesetler
var. Peki, bu defin hakkı, bu cenaze, malumunuz, sizler bize ders verirken farzıkifayeyle ilgili örnek veriyorsunuz ve diyorsunuz ki: Bir
cenazenin tekfini, namazı, defni farzıkifayedir. Eğer o yerine getirilmezse bütün toplum vebal altındadır. ġu anda defnedilmeyen, yani
bir farzıkifayenin ifa edilmediği bir Müslüman coğrafyada, bir Ġslam toplumunda yaĢıyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın ErdoğmuĢ, on dakika süreniz doldu.
Size sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.
NĠMETULLAH ERDOĞMUġ (Diyarbakır) – Uzatmıyorum.
Çözüm olarak Sayın Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanıma ve Sayın Diyanet ĠĢleri BaĢkan Yardımcıma Ģunu somut bir Ģekilde
öneriyorum: Biz cenazelerin, cesetlerin siyasete alet edilmesini istemiyoruz kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın. Müftülerimiz var.
Müftülerimiz lütfen onların aileleriyle görüĢsünler ve bu farzıkifaye vecibesini, görevini lütfen bir an önce ifa etsinler, bütün toplum
belki de bu sayede bu vebalden kurtulur diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın ErdoğmuĢ.
Sayın Günal, buyurun efendim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın bakanlar, değerli üyelerimiz, çok değerli bürokrat arkadaĢlarım, kıymetli basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Sayın bakanlara da tekrar hayırlı olsun, Allah hayırlı hizmetler nasip etsin diyorum. Ama hayırlı olması için de bizim
uyarılarımızı dikkate almanızı baĢtan istirham ediyorum.
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Evet, yani, bakalım, biz de temennilerle baĢlayalım. Sayın Bakan biliyor, burada âdetimiz var, ilk bakanlara biraz avans
veriyoruz ama iyi kullanmazlarsa sonra bir dahaki bütçede iki misli çıkartıyoruz. Yani siyasi ömürleri vefa ederse tabii, o arada bakan
değiĢikliği de olabiliyor.
Onun için, tabii, öncelikle BaĢbakanlık ve önemli kuruluĢların burada bütçeleri görüĢülüyor. Ben bürokrat arkadaĢların çoğunu
tanıyorum ama baktım, Ģimdi, baĢbakan yardımcılarımız burada, müsteĢar yardımcıları burada, Sayın MüsteĢar yok, BaĢbakanlık
MüsteĢarından bahsediyorum. MĠT MüsteĢarımız yok. Diyanet ĠĢleri BaĢkanımız zaten gelmiyor. Yani burası biraz daha teknik. Din
ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanımızı gönderiyorlar ama hocam gelmiĢ, o da yoktu, baktım listede hemen, baĢkan yardımcısı da yok
diyecektim, yetiĢmiĢ.
Yani, Ģimdi, senede bir sefer bütçe görüĢüyoruz değerli bakanlar. Burası -tamam, iĢi olan ayrı ama- zaten sizlerin programına
göre burada kaydır kuydur sürekli yapıyoruz, Sayın Elvan gayet iyi biliyor, bunları düzenliyoruz. Yani ona göre arkadaĢlar da iĢini
ayarlayacaklar. Biz de avare değiliz yani, biz sizin gibi bir gün de gelmiyoruz, her gün buradayız, sabahtan geceye kadar bekliyoruz.
Dolayısıyla bizim de görüĢmelerimiz olabilir, bizim de siyaseten gelenimiz gidenimiz olmaz mı yani? Olur. Dolayısıyla, burada
arkadaĢlarımızın, ilgili kurumların en üst düzeyde burada olması Plan ve Bütçe Komisyonunun hassasiyetidir. Tekraren söylemiĢ
olalım. Tabii ki gelen arkadaĢlarımız değerli. Bakanlar da dönüp müsteĢarlara, müsteĢarlar genel müdürlere soruyor tabii ki. Yani her
konuda bilme Ģansları yok ama bunlarda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini baĢtan söyleyelim. Bizim beklentimiz olduğunu da ifade
etmiĢ olalım.
Burada az önce arkadaĢlar torba kanundan bahsettiler ama biz, yani, o konuları kapatıyoruz, tekrar açıyorlar. Sayın Bakan,
özellikle size bakıyorum, yani Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığı yapmıĢ, torba kanunlarla ilgili bu kavgaları çok kez dinlemiĢ bir
arkadaĢımız olarak. Yani iyi ki insaflı davranmıĢsınız dedim, belki o kayda geçmemiĢtir diye söylüyorum, diyor ki: “ Biz anlayıĢlı
davranıyoruz.” Ya, bu anlayıĢlı hâli, bir ayda 4 tane. Hakikaten Ģey düĢüyor.
Meclis BaĢkanımıza da az önce ifade ettik. Siz Bakanlar Kurulu olarak, eğer bir Ģey gerekiyorsa bunları yapın. Burada
hakikaten, daha gelmeden… Sayın Hamza Dağ ondan meĢhur oldu, bana teĢekkür ediyor “ Kaç gündür reklamımı yaptın.” diye, hâlâ
ücretini ödemedi bekliyoruz. Yani Ģimdi, burada, Bakanlar Kurulundan çıkmıĢ bir tasarının, 30 maddelik bir tasarıda 20 tanesini Hamza
Dağ‟ ın imzasıyla değiĢtirirsek o zaman bir garabet var demektir. Ben de onun için dedim, bütün bakanlardan… Siz reformcuyum diye
bakıyorsunuz Sayın Bakanım, siz reformlardan sorumlusunuz. Adam sahada çalıĢıyor ve bütün önergeleri yapıyor. Siz orada reformun
eylem planıyla uğraĢıyorsunuz. ġimdi, o zaman ben de dedim ki: Sayın BaĢbakana söyleyelim, bakanların hepsinin yerine Hamza‟ yı
koysun yeter yani.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)
BAġKAN – Ya Hamza Dağ olmasaydı ne yapacaktınız Sayın Günal?
MEHMET GÜNAL (Antalya) – O zaman ama görüntü böyle oluyor iĢin Ģey tarafı. Sizden çıkan bir kanun daha bize gelmeden
yarısından çoğu değiĢiyorsa bunda bir garabet var demektir. O zaman oturun, size Ģimdi Sayın Meclis BaĢkanına söylediğim Ģeyi
öneriyorum, Reformlardan Sorumlu Sayın BaĢbakan Yardımcımız, Sayın Elvan, Değerli KardeĢim, yani oturun, gerçekten ne
çıkarılması gerekiyorsa… Eylem planlarını falan bırakın. Sürekli eylem planı çıkıyor. Geçen sene de tartıĢtık, biliyorsunuz yani
kalkınma planı çıkalı dördüncü yıl olacak. 2013, üç yıl bitiyor mayısta. Hâlâ biz eylem planıyla uğraĢıyoruz. Gelin, siyasi kısır
çekiĢmeleri bırakın, alınması gereken ne önlem varsa… ArkadaĢlarımız arada -eskiler biliyor- örnek veriyorlar, Ticaret Kanunu‟nda,
Borçlar Kanunu‟ nda olduğu gibi bunlar çıkar. Yani Mecliste kalkıp… Ondan gündüz -bakma Sayın Gizligider- ondan söyledik, sabaha
kadar oyalayan biz değiliz, sabah sekiz buçuğa kadar tıraĢ olmadan bizi tutan iktidarın baskısı. UzlaĢma olduğu zaman da 1.500
sayfalık kanunları da buradan çıkardık. Yani sadece bölümlerini konuĢarak çıkardık. Niye? Eksiği yok muydu? Vardı ama asgari
uzlaĢma.
BAġKAN – Birer tane kitap dağıtsana, daha kolay olur ya. Kitapları dağıt, konuĢmaya gerek yok.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Para verin, alın. Telif hakkı diye bir Ģey var. ġu anda burada sayın ekonomiden sorumlu
baĢbakan yardımcılarımız var. Bak, birisi iktisatçı. Hocamız bilir, telif haklarıyla ilgili konular var. Öyle herkese de veremeyiz ama
kardeĢim ilgilendi, ona vereceğim yani.
Hakikaten, ucuza geliyor. Baklava bir Ģey yok ki Sayın Bakanım, onu zaten dağıtıyorlar da kitapta telif hakkı… Çok emek var,
siz benden daha iyi bilirsiniz, ben doçentim, siz profesörsünüz yani telif hakkını siz daha iyi bilirsiniz.
Sayın Elvan, gerçekten, Ģimdi bir Anayasa Komisyonu kuruldu mu? ÇalıĢıyor. Yapısal reformlarla ilgili bir komisyon kuralım o
zaman. Yani neyse çıkması gereken, eylem planına koyduklarınıza da bakalım. Nasıl ki koalisyon görüĢmeleri sırasında oturdunuz…
Dün Sayın Bakan yanlıĢ verdi gerçi burada da “ MHP‟ nin taahhütleri Ģu kadar.” diye Sayın Ağbal‟ la biraz tartıĢtık. Biz onları söyleriz
size, daha düĢük maliyetli yaparız. Onun 191 dediğine biz 73 demiĢtik. Yani uzlaĢtıklarımızı çıkarırsak yarıya da düĢürürüz, acil
olanlara bakarız. Bir oturalım, gerçekten bu ülke için bir Ģey yapmak istiyorsanız, değerli arkadaĢlar, sizler de… Bunu söylediğimiz
zaman karĢıdan hemen bir tepki geliyor. Doğru olanları, acil olanları hemen çıkaralım. Niye? Bizim üretim ekonomisine geçmemi z
lazım. Bizim yatırım yapmamız lazım. Üç gündür konuĢuyoruz. Bütçeye baktık, geneline baktık. “ ĠĢte, yatırımlar azalıyor. Tasarrufu
arttıracağım.” Ya, nasıl arttıracaksın? “ Asgari ücreti 1.300 yaptım -Sayın Bakan onu söylemiĢ, sorduk ama- oradan biraz para gelecek.”
Ya, o adam zaten borcunu ödeyemiyor, asgari ücretli nereden tasarruf yapacak? Onu daha yüksek gelirlilerden tasarruf ettireceğiz.
Tasarruf deyince aklımıza bir Ģey gelmiĢ, herkes bireysel emeklilik sisteminden bahsediyor. Ya, yok, o adam… Benim 75 liram yoksa
senin 25 liran için 75‟ i nereden bulacağım Sayın Bakanım? Benim elimde zaten yatırım yapacak para yok ki. VatandaĢ olarak
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söylüyorum. Gelir artmadan, Hocam, Değerli Bakanım, yani tasarruf gelirin bir fonksiyonudur, birinci söylediğimiz Ģey bu deği l mi?
Benim gelirimi siz arttırmıyorsunuz, “ Tasarruf yap.”
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Keynesyen görüĢe göre.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, iĢte, sen ona bari karıĢma. Dur ya, kürsü artık Sayın Bilgiç‟ te, bir dur yani.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Milletvekili olarak söylüyorum.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hakikaten, bunları, oturun, gelin, eylem planlarıyla falan uğraĢmayalım. Sayın Bakanım
kaçıncı plan oldu dönüĢüm programlarını yaza yaza, yaza yaza, seçimden önce? Herkes artık bunu biliyor. Eyleme geçelim. Bunun için
de gelin, gerçekten acil olanlara, öncelikli olanlara, kaynak gerektirenlere bakalım, mevzuat gerektirenlere bakalım. Yapılması
gerekenler varsa, bizim kamuoyu oluĢturma anlamında yapacağımız bir Ģey varsa biz de destek olalım.
Biz MHP olarak her zaman bu konularda yapıcı, yol gösterici, uzlaĢmacı olduk. ĠĢin Ģey tarafını yaparız. Eksik varsa yine
söyleyeceğiz, onda alınma yok. Ha, bize göre doğru değilse onu da söyleyeceğiz ama en azından bir Ģeyleri baĢlatıp yatırıma doğru,
üretime doğru kaydırmazsak hâlâ reform lafını ederiz. Reform demek iki tane düzenleme değil sadece. Köklü olarak ne yapılması
gerekiyorsa alt düzenlemeleriyle beraber, bütçesiyle beraber, bunların teĢvik sistemiyle beraber gözden geçirilmesi lazım.
Onun için, gelin, bunları yapalım diyorum. Size buradayken hatırlatıyorum. Ama bunlar da torba kanunlarla olmaz. Onun için
onu söylüyoruz. Ġlgili komisyonlardan da hızlıca geçiririz, bir ön kurul oturur, bunu bir eleme yapar. Hep beraber ortak olanları hızlıca
geçiririz, diğerlerini de, peyderpey yine arkadan gelir, önem sırasına göre bakarız. Benim size naçizane tavsiyem, yapıcı olarak, budur.
ġimdi, bunu söylemiĢken, bu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı konusu önemli. Yani hepsi önemli de, niye önemli diyorum? Yani, Ģimdi,
bir hutbeyi dinlemeye baĢlıyorsunuz. Hoca efendi, nasıl oluyorsa, bu hutbeler eskiden böyle tekdüze veriliyordu, kendiliğinden mi
yapıyor, soruyorum, baĢka camilerde de benzer Ģeyler konuĢuluyor. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının kuruluĢ kanunu, arkadaĢlar biliyorlar,
ben önceki dönemde de Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kanunu‟nda alt komisyon üyesi olduğum için a‟ dan z‟ ye hepsini hıfzetmiĢtim.
ġimdi, iĢin bu tarafı ayrı. Bizim derdimiz hutbelerin tekdüze olması değil, siyaseten birtakım mesajların, devletin birliğiyl e
bütünlüğüyle ilgili mesaj vermek ayrıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Siz bugün akĢam az konuĢacaktınız.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yarısını zaten Ġbrahim‟ le Hamza‟ ya ayırdım.
ERHAN USTA (Samsun) – Bu vakte kadar konuĢmadı ya, onun için.
BAġKAN – Yok, bana söz verdi, “ Bu akĢam hiç konuĢmayacağım.” dedi, Sayın Usta.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sohbet ediyoruz Ģu anda.
BAġKAN – Peki, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim.
Öyle bir Ģey konuĢmuyorum, görüyorsun, ne bağırıyorum ne çağırıyorum, yani bir Ģey yok.
BAġKAN – Ben de alıĢmadım zaten. Uyudum burada o yüzden.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bu konu önemli. Onun için yumuĢak üslupla söylemem gerekiyor. Bir vaizle, hutbeyle ilgili
olduğu için ben de böyle vaaz eder gibi sakin konuĢuyorum ki arkadaĢlar bir Ģey olmasın diye.
Sayın bakanlarım, gerçekten, çok fazla siyaseten… Hani baĢka kurumlarda da tasvip etmiyoruz, kaymakamlara, valilere
kızıyoruz ama camide oldu mu canımız daha çok sıkılıyor, gerçekten sıkılıyor. Yani oralar bizim toplumsal uzlaĢma noktamız,
hepimizin eĢit olduğu, safa durduğumuz zaman kimsenin bir farkının olmadığı ibadetlerimizden bir tanesi. Yani çıkıĢında gerçi oluyor
bazen, siyaset yapılıyor ama en azından içeride hiç olmazsa çok istisnai durumlar hariç çok bir Ģey olmuyor.
Dolayısıyla, vatandaĢın birliğini beraberliğini temin edeceğimiz ortamlarda biraz daha siyasetten uzak duralım. Seçim dönemi
de gelince daha da, açıkçası, ayağa düĢüyor. Ben üzülüyorum. Niye? Atatürk bu kurumu kurarken Genelkurmay BaĢkanlığıyla beraber
aynı dönemde, aynı kanunlarla kurmuĢ ve protokolde kendisinden sonra birinci sıraya koymuĢ. Bakın, Genelkurmay BaĢkanından daha
önde. MaaĢını 5 lira fazla vermiĢ ki ona önem verdiğini belli etmek için. Böyle bir kurum. Neden? O, dini öğretsinler, birtakım, bu
dogmalardan, galatımeĢhurlardan, hurafelerden arındırsınlar ki bunu devlet eliyle anlatalım, bu BaĢkanlık bizim için önemlidir. Din
eğitimini sağlıklı bir Ģekilde verelim diye. ġimdi hele hele böylesine yozlaĢma kültürünün, küreselleĢmenin hâkim olmaya baĢl adığı
ortamda en ihtiyacımız olan güzide kurumlardan birisi. Biz gerçekten onları gördükçe üzülüyoruz. Bunlarla ilgili hususlara biraz daha
dikkat edilmesi gerektiğini düĢünüyoruz. Hakikaten bazı kötü Ģeylerle gündeme gelirse üzülüyoruz. Yani ister doğru, iste yanl ıĢ,
tartıĢma konusu bile yapılması Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yıpratıcı bir Ģey. Din görevlilerimizi de… Yani zaten siyasetle uğraĢan,
Hükûmete gelip hizmet etmek isteyen bir sürü bürokrat var, bırakın onları, onlar bari en azından toplumsal orta noktayı bulan unsurlar
olarak kalsınlar. Orayı bari yozlaĢtırmayalım.
Onun ötesinde, burada çalıĢanlarla ilgili Türk DĠYANET VAKIF-SEN‟ den arkadaĢlarımızın talepleri var. Özellikle, BaĢkan
yardımcılarımız burada, bu atama ve yer değiĢtirme yönetmeliğindeki uygulamaların çok adil olmadığını, az önce söylediğim siyasi
kaygının yanında, buna bağlı olarak yandaĢ sendikayla ilgili kayırmalar olduğunu söylüyorlar. Tabii, gidilen yerde de birazcık daha
benim söylediğim çizgide olan din görevlilerine de bu sefer müftülerden bazısı geliyor.
Sayın BaĢkanım, buradan uyarıyorum, ben Antalya Müftüsüyle yakında bir birime girip kavga edeceğim. ġimdiye kadar hiçbir
Ģey söylemedim ama bana gelen Ģikâyet yüzü geçti. Yemin ederek söylüyorum. “ Hocam, bir git.” Ben dedim bu saatten sonra gidersem
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artık kavga edeceğim. Yani bu kadar siyasileĢmenin bir anlamı yok. Görevini yapacak. O Ģundandır, bu bundandır dedin mi, dinen
görevini yapıyorsa, imamlık görevini yapıyorsa, vaizlik görevini yapıyorsa yani kimin ne yaptığından size nedir? Bi r ahlaka mugayir
bir Ģey yoksa siyaseten o benden, Ģu senden dersek tam tersine birleĢtirici unsur olması gereken diyanet teĢkilatında bunlara lütfen izin
vermeyin. Ben özellikle söylüyorum. Size de Ģimdiye kadar intikal ettirmedim, kendisine de söylemedim. Ama bana gelen Ģikâyetler
çok somut. Onun için biraz daha en azından bu müftüleri çağırdığınız zaman bu konulardan biraz uzak durmalarını, bir Ģey yoksa siyasi
davranmamalarını kendilerine eğer telkin ederseniz çok seviniriz.
Bu din görevlilerinin lojmanlarla ilgili de sıkıntıları varmıĢ. Yeni düzenlemeden sonra Diyanet Vakfına devredilince geriye
yönelik falan tahakkuklar çıkıyormuĢ Sayın BaĢkanım. Siz konuyu daha iyi bildiğiniz için ben uzun uzadıya söylemiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Artı bir de çok eski bir Ģey vardı, hâlâ devam ediyormuĢ. Ben onu bir önceki Ģeyde çözdünüz
zannediyordum. ġube müdürlüklerine geçiĢle ilgili uzmanlardan sınavlı geçiĢ, kariyer uzmanlığından vardı hatırlarsanız. Hâlâ o tip
sorunlar, eskiden kalan uzmanların devam ettiği söyleniyor ama bilmiyorum ben mi yanlıĢ hatırlıyorum çünkü o zaman Sayın Bakanla
bir görüĢme yapıp geçici bütçeyi bulmuĢtuk ama hâlâ kalanlar geçmiĢten var mı, onu tam ben de soramadım. Size de soramadım. O
konuda bizi bilgilendirebilirseniz sevinirim.
Bir de Ģöyle bir Ģey oluyor Sayın BaĢkanım. Geriye dönerek artık bakanlar değil, baĢkan, Din ĠĢleri Yüksek Kuruluna değil de
baĢkan yardımcımıza söyleyeceğiz idari konular onlarda olduğu için. Bu para toplamanın da bir standarda ulaĢtırılması gerekiyor çünkü
çok sürekli olunca ve de belli bir çerçevede olmadığı zaman izinsiz, kurallara uyulmadığı zaman da hem cami cemaatinde bir bıkkınlık
oluĢturuyor, bazen de güvensizlik oluĢturabiliyor. O zaman yapılacak hayrın da bir Ģeyi kalmıyor. ĠnĢallah bu konularda biraz daha
dikkat edilirse Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızı da bu yıpranmadan kurtarmıĢ oluruz diyorum. Daha bu yozlaĢmayı önlememizde etkin bir
kurum olarak, ilkokuldan itibaren hatta, bu manevi eğitimi verebilecek, yaz kurslarında, bir kurumumuz. Onun için, ona biraz daha
titizlik gösterelim diyorum, hepinize teĢekkür ediyorum.
Bütçelerin hayırlı olmasını diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Arslan, buyurun lütfen.
MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Sayın BaĢkan, Sayın BaĢbakan Yardımcım, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, değerli
bürokratlar; ben de konuĢmama baĢlamadan önce hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 2016 yılı kanun tasarısının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan diliyorum. Özellikle bir
teĢekkürle baĢlamak istiyorum. Gerçekten Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın hazırlamıĢ olduğu bütçe tasarısıyla ilgili faaliyet ve bütçe
kitapçığında çok detaylı bilgiler var irili ufaklı, bütün çalıĢmaları yazmıĢlar ve önümüzdeki yıl planladıkları faaliyetlerden de
bahsetmiĢler. O yüzden kendilerine hassaten teĢekkür ediyoruz.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız gerçekten büyük bir teĢkilat. Köylere kadar kadroları var. Camilerde imamlarımız var, muhtarlarla
beraber hizmet yapıyorlar. Bazı camilerimizde, köy camilerimizde kadrosuzluktan dolayı cuma namazı kılamamalarından dolayı kadro
taleplerinde bulunuyorlar. Bu, köylerin yolu, suyu, elektriği kadar önemli. Bu konuda da kadro eksikliklerinin tamamlanmasının faydalı
olacağını düĢünüyoruz. Din görevlileri son yıllarda yüksek tahsilli, ilahiyat ve Ġslami bilimler fakültesi mezunu görevlilerden
oluĢmakta. Bu da hizmet kalitesini yükseltmiĢ ve cemaat ve yöneticiler, imamlar arasındaki iletiĢimi olumlu yönde etkilemiĢti r.
Dolayısıyla, bu kadar büyük bir teĢkilatta köylere kadar teĢkilatlanmıĢ bir yapıdan da çok Ģeyler beklenmektedir.
Ben özellikle camilerle ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. Tabii, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız cami mimarileriyle ilgil i
çalıĢmalar yapıyor. Bununla ilgili proje ekipleri var fakat yerinde, mahallinde birçok proje eksiklikleriyle karĢılaĢıyoruz. Özellikle cami
projelerinde tasarımların israfa kaçar nitelikte olduğu, soğutmada ve ısıtmada çok büyük masraflar olduğu, bunu karĢılamak için de iĢ
yerleri, camilerin altına, yapılmasına dair projelendirme çalıĢmaları yapılmasından dolayı cami mimarisinde önemli sapmalar ve
bozulmalar gözükmektedir. Bununla ilgili, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın illerde ya mimarlarla çalıĢması ya kendi kadrolu
mimarlarının olması veyahut da belediyeler ve çevre Ģehircilik kadrolarında cami mimarisiyle ilgili özel eğitim vermelerinin faydalı
olacağını düĢünüyorum. Gerçekten, apartman aralarında yapılan camilerin minarelerinin çevreye verdiği rahatsızlıktan yeĢil alanların
tahrip edilmesine kadar ve anıt niteliğinde olan, gösteriĢli, ihtiyaç fazlası mimarilere kadar birçok konuda eksiklikler bulunmaktadır.
Bir hadisiĢerifte “ Camilerinizi, mescitlerinizi tezyin etmeyiniz, caddelerinizi ve sokaklarınızı tezyin edin.” diye ifade edi liyor
fakat biz camilerimizi tezyin ediyoruz, sokaklarımızı ve caddelerimizi süslemiyoruz, tezyin etmiyoruz. Dolayısıyla, bu cami
projeleriyle ilgili bu konuya özellikle dikkat çekmek istediğimizi söylüyoruz ve cami projeleriyle ilgili cephe mimarisinin özel likle
yöresel özelliklerden istifade edilerek yapılması lazım. Soğuk memleketlerde cam giydirme, sıcak memleketlerde beton kalıpların
kullanıldığı camiler var. Bunları da gerçekten…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Soğukta beton, tam tersi.
MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Soğuk memleketlerde cam giydirme camiler yapılıyor, yapılmaması lazım, onu söylüyorum, o
anlamda söylüyorum. Yani örneklerini gördüğümüz için söylüyoruz.
Burada, tabii, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın özellikle ġeriye ve Evkaf Bakanlıklarının ayrılmasından sonra vakıflardan ayrı
hareket etmesi Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgili bazı sorunları önümüze getiriyor. Özellikle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne
ait olan ve üzerinde cami yapılan binalarla ilgili kullanım sorunlarıyla karĢı karĢıya kalıyoruz. Bunların da bir düzene kavuĢturulması
gerekir. Özellikle kültür faaliyetleriyle ilgili Diyanetin iliĢkisi var. Bunları Kültür Bakanlığı bütçesinde söz alıp ifade etmek isterim,
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burada fazla vaktinizi almak istemiyorum ama Diyanet ĠĢlerinin kültür faaliyetleriyle ilgili direkt iliĢkisi var. Tarihimizle, geçmiĢimizle,
bu geçmiĢle ilgili Diyanet ĠĢlerinin yapması gereken bazı çalıĢmalar var. Bunlar sanki biraz eksik kalıyor gibi düĢünüyoruz.
Ayrıca, Kuran-ı Kerim tefsiriyle ilgili birçok kitap var Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının da buna iliĢkin kitapları var fakat modern,
çağdaĢ verilerin hâlâ bu tefsir kitaplarında iĢlenmediği ve araĢtırılmadığı görüĢündeyiz. Eski kitaplarda bahsedilen konuların sadece
tekrarından ibaret olan, yeni bir yorum katmayan, araĢtırma yapılmayan konular olarak görüyoruz. Dolayısıyla, bunlarla ilgili
çalıĢmaların da belki üniversitelerle ve ilgili birimlerle eĢgüdüm içerisinde çalıĢmalar yapılırsa daha faydalı sonuçlar çıkacağını
düĢünüyorum. Bunların örneklendirilmesi de yapılabilir. Ben daha sonra sizlerle özel görüĢmelerimde bunlardan size bahsedebilirim.
Yine, bir arkadaĢım bahsetti, Vatikan‟ da bir geziye gittiğini ifade etti. Orada bir kütüphaneyi kendisine gezdirdiklerini ifade etti.
Bu kütüphane sadece Vatikan‟ ın ilgili, görevlendirdiği hocaların veyahut da iĢte, profesörlerin veyahut da rahiplerin çalıĢmasının
derlendiği bir kütüphane olduğunu ve bu kütüphanenin sadece Ġmam-ı Âzâm‟ ın hayatıyla ilgili, gezdiği, dolaĢtığı, görev yaptığı yerlerle
ilgili olduğunu ifade ettiler. Yani sadece Ġmam-ı Âzâm‟ la ilgili özel bir kütüphaneleri var. Bunu gördüğünü ifade ettiler. Tabii, bizde
böyle bir çalıĢma var mı? Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız yine mezhep imamlarımızla ilgili veyahut da tarihî Ģahsiyetlerle ilgil i böyle
çalıĢmalar yapabiliyor mu? Yapmayı düĢünüyor mu? Bunu Ģahsen merak ediyorum. Bunun yapılmasının da çok faydalı olacağını
düĢünüyorum.
Ayrıca, Ġncil ve Tevrat‟ la ilgili uzmanlarınız var mı? Bu konuyla ilgili Ġncil‟ i inceleyen ve bununla ilgili uzmanlık derecesinde
sorulara cevap verebilecek veyahut da bu konuyla ilgili yayın yapan uzmanlarınız var mı? Bunu da Ģahsen merak ettiğimi ifade etmek
istiyorum.
ġimdi, iĢin bir baĢka boyutu: Tabii, burada Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız çok önemli görevler yapıyor. Bunu burada ifade
ediyoruz. Özellikle son yıllarda karĢılaĢmıĢ olduğumuz hususlardan dolayı bu konunun ne kadar kurumsal olarak önemli olduğu
meydana çıkmıĢ durumda. Suriye ve Irak‟ ta yaĢanan, bugünkü dönemde yaĢanan sorunların bu konunun ne kadar hassas olduğunu da
bir kez daha göstermektedir. Mesela Ezidiler ve orada çok kültürlü toplumların yaĢam biçimlerine müdahale edilmesi bir garabet
oluĢturmaktadır. Ġslam dini gibi barıĢçı bir dinin mensuplarının terör örgütleriyle ilgili bazı meselelerde isimlerinin geçmiĢ olması
gerçekten ilgi çekicidir. Emeviler, Abbasiler döneminde, Selçuklular, Osmanlılar döneminde yaĢamlarını sürdüren bu toplulukların
birden bire sürülmesi gereken, yok edilmesi gereken topluluklar olarak görülmesi nasıl bir anlayıĢın neticesi olduğu önemlidir. O
yüzden Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın tarihî bir görevi var. Bu tabii, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın kendi kültürü içerisinde bir
diplomat gibi hareket ediyorlar, diplomasiye uygun hareket ediyorlar çünkü tarihte yaĢanan sorunların tekrar yaĢanmaması için bu
konuda çok deneyimli ve tecrübeliler, bizim Ahi Evranlar, Yunus Emreler, Hacı BektaĢ Veliler, Hacı Bayram Veliler gibi barıĢçı ve
topluma barıĢçı mesajlar veren büyüklerin tekrar iyi anlatılması ve bunların Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının özel programlarıyla
tanıtılmasından büyük fayda olacağını Ģahsen düĢünüyoruz.
Yine, Suriyeli göçmenlerle ilgili geçen Yenimahalle‟ de ev ziyaretlerinde bulunduk, ilçe müftümüz de vardı. Yani bu Suriyeli
mültecilerden kayıt dıĢı olanların yaĢadıkları birçok sorunlar var. Bunların tespitine dair sorunlar oluĢturuluyor. Bunu cami
görevlilerimiz de bu taramalarda ve ziyaretlerde bulunarak bunları ilgililere aktarabilirler diye düĢünüyoruz.
Ayrıca, Diyanet ĠĢleri personelimizin sorunları var. Sayın vekilimiz de bunu dile getirdiler, rotasyon sorunu. Biraz önce
söyledim, din görevlilerimizi diğer kamu görevlilerine eĢdeğer tutmamak lazım çünkü oranın bir parçası oluyorlar, uzun süre görev
yapan imamlar oradaki mahallenin bir parçası olarak görev yapıyorlar, insanları, aileleri tanıyorlar, onların sorunlarını biliyorlar ve
orada ayrıca bir ombudsmanlık görevi gibi bir görev yapıyorlar. Dolayısıyla, bunların yer değiĢtirmeye tabi tutulması birçok sorun
oluĢturuyor. Mesela Ġstanbul‟da bizim görev yaptığımız yerde, mahalledeki cami imamımızın görevinin değiĢtirilmesini hiç kimse arzu
etmedi, istemedi. O camiye gelen cami imamı da yine kendi mahallesindeki insanlar tarafından yer değiĢtirilmesi istenmemesine
rağmen rotasyon yönetmeliğinden dolayı böyle bir mağduriyet yaĢanıyor. Bunun tekrar düzenlenmesinin faydalı olacağını
düĢünüyoruz.
Ayrıca, müftülerin il disiplin kurulunda yer alması gerektiğini düĢünüyoruz. Ġl disiplin kurullarında il hukuk iĢleri müdürü,
defterdar, millî eğitim müdürü, sağlık müdürü, tarım ve köy iĢleri müdürü, bayındırlık ve iskân müdürlerinden oluĢan bir heyet var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen buyurun Sayın Arslan.
MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Dolayısıyla, müftülerin il disiplin kurulunda yer almasının faydalı olacağını da düĢündüğümü
burada ifade etmek istiyorum.
Ayrıca, yine vekil ve ek ders ücreti karĢılığı görev yapan personelin de kadroya alınması, Kuran kursu, imam hatip ve müezzin,
kayyım kadrolarında ek ders ücreti karĢılığı görev yapan veya vekil statüsünde görev yapan personelin kadrolu statüye geçirilmelerinin
de faydalı olacağını düĢünüyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Arslan.
Sayın Beyribey, acil talep var.
Peki, buyurunuz.
Sayın Tanal, sonra da size vereceğim, hazır olursanız.
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, bürokrasinin değerli
üyeleri, kurum baĢkanlarımız, değerli basın; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
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Ben, bildiğiniz konu ama Anayasa‟ nın 10‟uncu maddesiyle baĢlamak istiyorum. Anayasa‟ nın 10‟ uncu maddesinde herkes, dil,
ırk, renk, cinsiyet, siyasi düĢünce, felsefesi, inancı, dini, dili, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eĢittir.
Tabii bu eĢitliğin devamında da “ Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin
gözetimi ve denetimi altında yapılır.”
Türkiye‟ de Ģimdi nasıl oluyor? Ben Türkiye‟ yle ilgili, geleceğiyle ilgili ve Türkiye‟ deki yapılanmayla ilgili bu konuda fikri mi
izah etmek istiyorum. Türkiye‟ de, tamam, Diyanet ĠĢleri veya imam hatipler, ilahiyat fakülteleri kanalıyla dinimizi öğreniyoruz ama
Caferiler nerede öğreniyorlar, ama Aleviler nerede öğreniyorlar, ama diğer inançlar nerede öğreniyorlar? Bununla ilgili Türki ye‟ de
problem olduğunu görüyorum. Sebebi de Anayasa‟ da da bahsetmiĢ. Diyor ki…
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Ben özür dilerim. Sayın Hatip, Anayasa‟ nın bahsettiğiniz 10‟uncu maddesinde öyle bir hüküm
geçmiyor.
YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Bu 24‟ üncü madde. Oraya gelirseniz orada geçecek. 10‟ uncu maddenin baĢı,
sonra 24‟üncü madde. Oraya gelirseniz orada der ki: “ Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.”
ġimdi, burada devletin gözetimi ve denetimi altında yapılmayınca neler olduğunu paylaĢmak istiyorum. Denetimi altında olmayınca 10
yaĢındaki çocuğu götürüyorlar, yurt dıĢında eğitiyor, geldikten sonra o vatandaĢ artık o ülkenin kültürüyle, değerleriyle o ülkeye ait
oluyor. Gelip buraya uyuncaya kadar kocaman zaman geçiyor. Buraya gelince toplum onu belli bir seviyeye getiriyor ama getirinceye
kadar toplumsal çatıĢmalar oluyor. Hatta ve hatta geldiği, ibadetini veya oraya hocalık olarak geldiği yerlerde bile Türkiye‟ yle o ülkeler
arasında çatıĢmalar yapıyor. Ben Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının, kesinlikle diğer mezheplerle, inançlarla ilgili veya devletin,
üniversitelerde bununla ilgili kürsüler kurması gerektiğine inanıyorum. Mutlaka bunu yapmalıdır. Bunu yapacak ki bizim insanlarımızı
biz eğitelim. Zaten söylüyor: “ Devletin gözetimi ve denetimi altında…” Siz devletin gözetimi ve… Ben herkes, bütün inançlar için
söylüyorum, burada Ģunu, Ģunu, Ģunu ayırmıyorum, Hristiyan‟ ı da falanı da hepsi olmalıdır ama benim ülkemde olmalıdır, benim
ülkemin değerleriyle olmalıdır, benim ülkemin gerçekleriyle beraber olmalıdır. Gidip de baĢkalarının taĢeronu olarak benim ülkemde
gelip hizmet etmemelidir. Bu benim kanaatimdir. Bu konuda fark etmez, isterse Sünni anlamda da olabilir, fark etmiyor. Ha, üniversite
seviyesine gelir, falan seviyeye gelir, ondan sonra dıĢarıya gitsin, o alanda eğitim görsün, ona karĢı değilim ama baĢlangıç eğitimi
benim ülkemde olmalıdır, benim ülkemin değerleriyle beraber olmalıdır diyorum. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.
Önemsediğimi ifade etmek istiyorum.
TeĢekkür ediyorum. Söyleyeceğim bu kadardır.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Tanal, buyurun lütfen.
Süreniz beĢ dakikadır.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, Değerli BaĢbakan Yardımcıları, değerli bürokratlar, değerli milletvekilleri, basın mensupları; hepinizi saygıyla,
hürmetle selamlıyorum.
Tabii, arkadaĢlarımız, herkes yorgunluktan bahsettiler. Tabii, BaĢbakan Yardımcımız Sayın Elvan Bey‟ e bu cümleyi hep
söylerdik ama Anayasa‟ nın 18‟ inci maddesi uyarınca angarya yasaktır. Tamam, milletvekilleri çalıĢır ama dıĢarıda da bekleyen
bürokrat arkadaĢlar var. Gerçekten bu açıdan baktığımız zaman Anayasa‟ nın 18‟ inci maddesindeki angarya yasağıyla karĢı karĢıya
kalıyoruz. Sayın Bakanlığın personelle ilgili bu hususu nazara almasını istirham ediyorum.
BAġKAN – Yalnız özür diliyorum. Sayın Bakan tedbirini aldı, cezerye ikramı Sayın Bakandan herhâlde, değil mi efendim?
Cezerye için teĢekkür ediyoruz.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Cezeryeler angarya yasağını ortadan kaldırmıyor Değerli BaĢkan.
BAġKAN – Ben kaldırıyor zannettim.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Tabii, burada baktığımız zaman biz BaĢbakanlığa bağlı 8 kurumun bütçesini görüĢüyoruz fakat
8 kurumun bütçesinde, 8 tane, bakanlıkta çalıĢan, kadın arkadaĢımız, toplam, burada yok. Yani çalıĢan kadın sayısının artmasının
bütçeye ek bir getirisi mi var, ek bir yükü mü var acaba? Ben bunu da kavramıĢ değilim.
Netice itibarıyla aynı kurumun içerisinde Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu var. Türkiye Ġnsan Hakları Kurumunun bu konuyla
ilgili bir çalıĢması var mı? Mademki nüfusun yarısı kadın yarısı erkek diyoruz. Biraz önce değerli milletvekili arkadaĢımız Anayasa‟ nın
10‟uncu maddesindeki eĢitlik maddesini yerinde okudu gerçekten. Biraz daha ileriye gidelim. Anayasa‟ mızın 90‟ ıncı maddesinin
beĢinci fıkrası der ki: “ Uluslararası sözleĢmeler iç hukuk hükmündedir.” Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟ nin 14‟üncü maddesi
ayrımcılık yasağını getirir. Ama biz bu ayrımcılık yasağına rağmen, hâlen kamu kurumlarımızda yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek olayını
hazmetmiĢ değiliz. Öncelikle tüm bakanlıklardan benim istirhamım, bu cinsiyet ayrımcılığı düĢüncesini reddetmek lazım, kaldırmak
lazım. Yapılabilecek eylem planlarının baĢında önce bunu yapmak lazım iĢin doğrusu. Reform reform diyoruz. Bunu yapmak da yarar
var değerli bakanım.
ġimdi, değerli arkadaĢlar, bu MĠT‟ le ilgili… ġimdi, 1 Ocak 2014 tarihinde Hatay‟ da bir MĠT tırı durduruldu. 19 Ocak 2014
tarihinde de Adana‟ da Ceyhan‟ da 3 tane MĠT tırı durduruldu.
ġimdi, ben, MĠT tırıyla ilgili buradaki rapora bakıyorum. Toplam 4 tane MĠT tırları içeresindeki mühimmatlarla ilgili, bedelle
ilgili ben bir Ģey burada görmedim. Bunların MĠT‟ e ait olduğu söylendi. Suriye‟ deki Türkmenlere gönderildiği söylendi. Kimisi dedi ki
bu yardım malzemesi… Ama buradaki bütçede ben göremiyorum bunu.
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Netice itibarıyla, nereye gitti bu? Bu para baĢka bir yerden mi geldi? Madem biz burada bütçeyi görüĢüyoruz, konuĢuyoruz. ġu
anda bu MĠT tırlarıyla ilgili Hasdal Cezaevinde 32 tane, Adana, Hatay ve Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat örgütleri
cezaevinde Ģu anda. Bu insanlar gelen telefon ihbarı üzerine netice itibarıyla bu görevlerini ifa ettiler.
Nedir ihbar? Siz BaĢbakan Yardımcısı olarak MĠT‟ in burada personeli, elemanı vardır. Herhangi bir ihbar geldiği zaman o gelen
telefonun kurumun adına kayıtlı olması gerekmez mi? O MĠT tırlarında o telefonlar kimin adına kayıtlıydı? Özel Ģahıslar adına
kayıtlıydı.
Peki, bu telefonu dinleme kararını veren hâkim, dinleme kararını hâkimden alan savcı, bunları araĢtırdıkları zaman:
1) Faturası resmî kurum tarafından ödenmiyor.
2) Adresler resmî kurumun değil.
3) Telefon kayıtları resmî kurumun değil.
Yani MĠT geliĢigüzel her türlü telefonu bu Ģekilde kullanabiliyor mu? O zaman bu böyle olursa ileride MĠT baĢı alınamaz bir
kurum hâline gelemez mi? Devlet içerisinde bir baĢka yani paralel bir yapı Ģekline dönüĢmeyecek mi? Paralel bir devlet olmayacak mı?
Netice itibarıyla bunun yurt dıĢında örneklerini görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz biz bunu.
Bir baĢka husus: Burada MĠT tırları 1 Ocak ve 19 Ocak… MĠT Kanunu‟nda değiĢiklik ne zaman oldu?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayalım Sayın Tanal.
Bir dakika daha ilave süre vereceğim.
Buyurun.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Ben özür diliyorum BaĢkan. 8 tane bütçe dediniz. BeĢer dakika da verseniz… Yani istirham
ediyorum.
Sayın BaĢbakan Yardımcımız, 1 Ocak 2014 tarihinde 1 tane yakalandı diğeri de 19 Ocak. MĠT Kanunu ne zaman değiĢti?
2014‟ün Nisan ayında. 2014‟ ün Nisan ayından öncesine kadar MĠT‟ in bir yerden bir baĢka yere mühimmat sevkiyatı, nakliyle ilgili bir
görevi yok. Ne zaman değiĢti? Nisan ayında değiĢti. Yani nisan ayından sonra ancak sevkiyatla ilgili bir yetki verebildik.
Peki, öncesinden yapılan bu sevkiyat suç unsuru teĢkil etmiyor mu? Bu devlet sırrıdır deniliyor. Biraz daha örneği açarsak yani
hukukçu olmam nedeniyle. Biz o tırların içerisine insan cesetleri koymuĢ olsaydık, bunu MĠT taĢıyor, bu devlet sırrıdır diyebilecek
miydik biz? MĠT‟ in suç iĢleme özgürlüğü var mıdır? MĠT bir yasaya bağlı ve netice itibarıyla bu yasa çerçevesinde hareket etmesi
gerekir. Ve burada bu MĠT tırlarıyla ilgili normal koĢullarda hiç bugüne kadar sevkiyat yapılmadı mı? Çok yapıldı. Neden bu sefer
Ankara‟ dan çıkan MĠT tırlarından Adana MĠT Bölge Müdürünün haberi yok? Neden Ankara Valisinin haberi yok? Neden Adana
Valisinin haberi yok? Neden Hatay Valisinin haberi yok? Bunların hiçbirinin haberi yok ve kayıt dıĢı olarak bu mühimmatların
geçirilmesi talep ediliyor.
Değerli Bakanım, devletler hukukla yaĢar. Eğer bir devlet hukuk dıĢına çıkmıĢsa, o devletin hukuk devletinden tüm bağlarını
koparmıĢ olur, o devletin adı zorba devlet olur.
Netice itibarıyla baktığımız zaman, bu süreç içerisindeki bunların hiçbirinin hukuk kalıpları içerisinde kalmadığı, Adalet Bakanı
ve Adalet Bakanı MüsteĢarı, Adana Cumhuriyet BaĢsavcısına…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tanal, son sözlerinizi alayım lütfen, iki sefer uzattım çünkü.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, biraz daha ne olur… Özür diliyorum.
BAġKAN – Bir dakika daha vereyim.
Buyurunuz.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Bitirmeye çalıĢacağım.
Adana Cumhuriyet BaĢsavcısını arar, bu mühimmatların, bu tırların kayıt dıĢı geçirilmesini talep eder. Bunların hepsi resmî
tutanaklarla. Ve netice itibarıyla bunlar devlet sırrıdır deniliyor. Ben de Ģu anda açıklıyorum.
Kayıt dıĢı geçirilsin deniliyor. BaĢsavcı diyor ki: “ Benim savcıya talimat verme yetkim yok. Suç unsuruysa soruĢturma yapılır.”
Savcı gayet rahat “ Bu MĠT‟ e aitse bana belgesini verin.” der, Adana Valisinin kamera kayıtları açıktır. Onları celp ediniz. Adana
Valisine, Cumhuriyet Savcısı, MĠT Bölge Müdürü ve Vali birlikte binaya girer. MĠT Bölge Müdürü, Adana Valisine hitaben yazı yazar
“ Bu MĠT tırlarıyla taĢınan mühimmatlar Ģehirler arası transfer amacıyla bize aittir.” der. Valiye verir. Vali üst yazıyla Adana
Cumhuriyet Savcısına verir. Adana Cumhuriyet Savcısı o MĠT tırlarını serbest bırakır.
Netice itibarıyla, bugün bakıyoruz, o cumhuriyet savcıları Ģu anda cezaevinde. Burada Ankara Cezaevinde.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tanal, teĢekkür ediyorum.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, bitirmek için… Özür dilerim.
ġu anda bu cumhuriyet savcıları cezaevinde. Burada bu cumhuriyet savcılarının tek bir görevi var, tek bir Ģey yaptılar: Hukukla,
kanunla bağlı kaldılar.
Ben RTÜK‟ le ilgili de birkaç cümle söyleyip bitiriyorum Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Süreniz doldu efendim ama.
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MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, sizden istirham ediyorum. Kalacağım, inanın kaçta kapatacaksanız ben de
kalacağım.
BAġKAN – O zaman ben size iki dakika daha vereyim.
Buyurun.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum.
ġimdi, Sayın BaĢbakan Yardımcım, RTÜK‟ le Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında 1993 yılında Meclis Televizyonu
yayınlanmasıyla ilgili bir protokol yapıldı. Bu protokol 93 yılında yapılır 2011 yılına kadar on sekiz yıl süre geçer. On sekiz yıl süre
içerisinde, TRT 3, gayet rahat, Meclis açık olduğu müddetçe orada tüm Meclisin faaliyetleri yayınlanıyor. 2011‟de RTÜK
kendiliğinden “ Ben bu protokolü devreye sokuyorum. Saat yedide televizyonu kapatıyorum.”
Değerli üstadım, on sekiz yıl uygulanmayan bir protokol… Biz ne deriz? Taraflar bu sözleĢmeyi zımnen feshetmiĢlerdir deriz.
Zımnen askıya almıĢlardır deriz. Ġki tarafın iradesinde bu bundan kaynaklanıyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla sayın iktidar âdeta sanki
RTÜK‟ e “ KardeĢim, sen bunu tek taraflı olarak uygula. Biz televizyonu yayınlamayalım. Halk da Parlamentoda neler oluyor, neler
olmuyor bunu öğrenmesin.”
Peki, burada yine Ġnsan Hakları Kurumu devreye giriyor. Ġdarenin Ģeffaflığı, idarenin açıklığı, vatandaĢın öğrenme hakkı…
Bunları ihlal etmiyor muyuz?
Son olarak… KeĢke Sayın Numan Bey de burada olsaydı, onun alanına giriyor bu konular. Bazı televizyon kanalları uydu
kanallarından çıkarıldı. Rekabet Kanunu dediğimiz bir kanunumuz var. Bazı hizmetler tekeldir. Bu bir tekel hizmettir. Yani orada biz
istediğimiz televizyon kanallarını uydudan çıkarabilir miyiz? Çıkardığımız zaman ne olur? Bu Anayasa‟ nın 30‟ uncu maddesindeki
basının sansür edilmesi anlamına gelmez mi?
Netice itibarıyla Ģuna gidiyoruz biz: Otoriter olan rejimlerde mümkün oluncaya kadar…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tanal, çok teĢekkür ediyorum.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Bitirmeye çalıĢıyorum BaĢkanım. Gerçekten, sizin BaĢkan olarak deneyim ve tecrübeleriniz
çok fazla. O konuda, çok istirham ediyorum…
BAġKAN – Estağfurullah, buyurun.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bizim hakkımıza giriyorsunuz.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Toparlıyorum, özür diliyorum.
ġimdi, bu televizyonlarla ilgili, yani siyasi iktidarlar eğer otoriter bir rejimse, biz mevcut olan basının rengine baktığımız zaman
o sistemin rengini ortaya çıkarabiliriz; gerçekten demokratik bir rejim mi yoksa otoriter bir rejim mi. Baktığımız zaman, muhalif olan
tüm kanallar -biraz önce diğer hatip arkadaĢlarımız da söyledi- ya para cezasıyla susturulmaya çalıĢılıyor veyahut da yayından
çıkarılıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tanal, ben size bir dakika daha süre vereyim ama gidin ondan sonra isterseniz, vazgeçtim ben.
Buyurun.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Değerli BaĢkanım, ben anlayıĢınıza teĢekkür ederim ama gitmeyeceğim, kamu hizmeti ifa
ediyorum. Çünkü devlet bana çok yüklü bir maaĢ veriyor, benim bu maaĢı helal etmem lazım. Hatta Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızdan da
onu istirham edeceğim ben. Bu, helal ile haram kavramıyla ilgili Türkiye‟ de büyük bir karıĢıklık var, büyük bir israf var. Bu konularla
ilgili de kamuoyunu iyice doyuracak bir açıklama yapılması lazım. Çünkü 17-25 Aralık olayında devletin nasıl soyulduğu, hırsızlığın,
yolsuzluğun nasıl olduğu, bununla ilgili hiçbir fetva vermediler. Bu konuda hakikaten 78 milyon insanımızın o anlamda ona ihtiyacı
var.
Sayın Bakanım, bu Ģirketlere kayyum atanmasıyla ilgili, nedir bu? ġirketlere kayyum, Ceza Kanunu, 133. Çok iyi bir
hukukçuyum ben, 133‟üncü maddede kime, neye atıf yapıyor? ġuna atıf yapıyor, diyor ki: Eğer bir suç varsa siz kayyumu atarsınız.
Kayyumun da görevi Ģu: ġirketleri batırmak değil, Ģirketlerin yayın yapamadığı yerler varsa ve değerini daha artırabilecek Ģekilde
çalıĢma yapmanız lazım. Bizim Türkiye‟ de yani Ģu anda atanan kayyumların hepsi Ģirketleri batırabilecek bir konuma getiriliyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın Tanal.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Bitiriyorum, son cümlelerim.
BAġKAN – Sabrınıza teĢekkür ediyoruz.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Son cümleler, bitiriyorum.
Benim sizden istirhamım… Muhalif olan kesimleri susturmak için bu Ģekildeki yapılan baskılar hukuk güvenliğini ortadan
kaldırır. Hukuk güvenliği ortadan kaldırıldığı zaman yabancı sermaye gelip ülkemize yatırım yapmaz, istihdam olmaz, adalet olmaz,
düzen olmaz. Onun için, sizden istirhamım, bir, hukuk güvenliğinin sağlanması; iki, tüm kamu kurumlarında bu kadar erkek
çalıĢtırılıyor, istihdam ediliyor; bir o kadar da kadın arkadaĢımızın çalıĢtırılması hususunda -Sayın BaĢkanım hep eylem planı diyor- bu
konuda eyleme geçmenizi istirham eder, ben hepinizin sabrına teĢekkür ederim.
Saygılar.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
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Sayın Yedekci, buyurun lütfen.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, teĢekkür ederim.
Sayın BaĢbakan Yardımcımız, değerli milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar ve sayın basın; hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Öncelikle Ģunu söylemek isterim: Ġki ayrı konuĢma metni bize verildi iki BaĢbakan Yardımcısı tarafından, ben hızlıca göz attım.
Bu ülkeyi kuran ve bugün burada olmamızı belki sağlayan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‟ ün hiçbir metinde adı geçmiyor.
Sadece bir yerde bir sözü, “ Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözü kullanılmıĢ ama ismi yazılmamıĢ, yine de ismi yazılmamıĢ.
Ve bu ülkenin kurucusu, Türkiye‟ deki aslında her birimizin vergisiyle ayakta kalan ve BaĢbakanlığa bağlı olan TRT‟ de açıkça
hakarete uğruyor ve bununla ilgili hiçbir çalıĢma yapılmıyor. RTÜK bu konuda hiçbir çalıĢma yapmıyor. Türkiye‟ de bulunan çok
sayıda yazılı ve görsel medya, Atatürk‟ e hakaret eden ve sürekli olarak bunu devam ettiren çeĢitli medya kuruluĢlarıyla ilgili RTÜK
bizim görebildiğimiz kadarıyla hiçbir Ģey yapmıyor.
TRT‟ nin ayrıca çok taraflı yayın yaptığını, muhalefete çok az yer ayırdığını ve daha çok iktidarı ve iktidar söylemlerini
gündeme getirdiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın BaĢbakan Yardımcılarının ne söyleyeceğini aslında ben duymak istiyorum.
Bir de tabii, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atatürk‟ ün kurduğu bir birim. Çokça cuma hutbeleri veriliyor ya da benzer çalıĢmalar
yapılıyor, acaba Atatürk‟ ün ruhuna da bir Fatiha okutuluyor mu, okunuyor mu?
Biz ilkokulda ve ortaokulda din dersini din ve ahlak bilgisi dersi olarak gördük. Yani ahlak, dinin vazgeçilmez bir parçası.
Bugün, benim hatırlayabildiğim kadarıyla, Norveç‟ teki intihar olaylarının çoğunun ateizmden kaynaklandığı söyleniyordu. Ülkemizde
Diyanet ĠĢlerinin aslında asıl görevi belki de toplumun ahlaki çöküntüden uzaklaĢtırılması olmalıdır. Norveç bugün bunu yapmaya
gayret ediyor mümkün olduğu kadar.
Peki, bugün Sayın Genel BaĢkanımızın grupta da bahsettiği bazı noktaları size iletmek isterim. Türkiye‟ de 4 kiĢiden 1 tanesi
depresyonda. BoĢanmalar yüzde 37,3 artmıĢ. Kadına Ģiddet binde 1.400 artmıĢ. Ġntihar oranları özellikle 15 ila 30 yaĢ arasında yüzde 33
artmıĢ. UyuĢturucu kullanımı, son on üç yılda uyuĢturucu bağımlılığı yüzde 678 oranında artmıĢ ve yazık ki -en son bugünkü
haberlerde bir Kur‟ an kursunda da 4 yaĢındaki bir çocuğa bir cinsel istismarda bulunulmuĢ- bu, çocuklara cinsel istismarda yüzde 434
bir artıĢ yaĢanmıĢ. Adam öldürmede yüzde 261 artıĢ var. Yani bu noktada sormak isterim: Türkiye‟ de çoğu bakanlıktan daha çok
bütçeye sahip olan Diyanet ne yapıyor? Asıl iĢi toplumda belki de bunları en aza indirmek olan Diyanet ne yapıyor? Yani baĢka dine ya
da baĢka mezhebe sahip olan köylere cami yapmaktan, oralara baĢka inanıĢları getirmekten baĢka bir Ģeyler yapması gerekmez mi?
Sayın AKP milletvekilinin söylediği Ģeylere katılıyorum. Evet, camilerin birer mimarisi olmalı. Cami alanı olarak imar
planlarında iĢlenmiĢ olan alanlar bazı insanlara iĢ yeri, konut elde edilmek amaçlı kullanılmamalı. Ġstanbul‟da özellikle bunu çok
görürüz. Bir apartman vardır, üzerinde bir minare vardır; orası camiymiĢ gibi kullanılır, hâlbuki orası birkaç kiĢinin dükkânı ve
oturduğu yerdir.
Mimarisiyle ilgili de bir Ģey söylemek isterim. Mimar Sinan bugün dünyanın kabul ettiği ve bizim de üstat saydığımız bir
mimardır ve zamanının en iyi mimarıdır bizim gözümüzde; geçilemeyen açıklıkları geçmiĢ, strüktürel olarak çağının çok ötesinde bir
mimardır ama bugün, 2016 yılında dünyada teknoloji bu kadar geliĢmiĢken, yapı teknolojisi bu kadar geliĢmiĢken baĢka tür cami
mimarisine gidilebilir. Az önce sayın vekilin de aslında söylemeye gayret ettiği gibi, gerek ısıl konforda gerek orada bulunan bitki
örtüsüne, iklime, doğal Ģartlara ve yapı malzemesine uygun mimarilerin yapılması lazımdır. Hiçbir Ģekilde taklit yapılmamalıdır. Yani
çeĢitli konkur projelerle belki yeni camiler, yeni cemevleri yapılabilir.
Cemevleriyle ilgili az önce sayın vekilimiz anlattığı için bir Ģey söylemiyorum ama kimin, nasıl ibadet yapacağını söylemek hiç
kimsenin hakkı da, haddi de değildir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayınız.
GÜLAY YEDEKCĠ (Ġstanbul) – Bitiriyorum.
O anlamda, elbette ki cemevleri de yasal statüye kavuĢturulmalı ve gereği yapılmalıdır.
TOKĠ, tabii, bizim alanımız olduğu için çok ilgimizi çekiyor. Yaptığı bütün yapılaĢmanın yanlıĢ olduğunu TOKĠ BaĢkanına da
ilettiğimiz için burada da rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim tek merak ettiğim, sizden de açıklamasını beklediğim Ģey, niçin bütçesi
denetlenmiyor? Amaç nedir burada? Daha rahat ve daha keyfî ve hiçbir Ģekilde kent kimliğine uymayan yapılaĢmaların artırılması
mıdır? Yani bugün gözünüzü bağlayın mesela, bir otobüse bindirelim sizi, indirelim bir kentte, orası Adana olsun; oranın Adana mı,
Erzurum mu olduğunu ayırt edemezsiniz. Artık kentlerimizin kimliği kalmadı.
BilirkiĢilik yasasıyla ilgili bir Ģey söylediniz. Biz bununla ilgili çokça çalıĢtık. Burada çok ciddi endiĢelerimiz var. Genel
Kurulda ayrıca dile getiririz ama Sayın Numan KurtulmuĢ “ Belki katkınız olabilir.” dedi, buradan da belki bir katkı olabilir diye
söylemek istiyorum, tüzel kiĢilerin bilirkiĢilik yapmasıyla ilgili bir çalıĢma var, bu ciddi anlamda sıkıntı doğurabilir. Yapı Denetim
Kanunu‟ yla ilgili, yapı denetim kurullarının çalıĢtığı ve Ģu anda da ortaya çıkan sonuç ortadayken bilirkiĢilerle ilgili böyl e bir tüzel
çalıĢma çok büyük hatalara yol açacaktır. Hepimizin hayatını etkileyecek çok önemli ve sorunlu bir durumdur ve ilgili meslek
odalarından eğitim ve ilgili sertifikaların alınması ve bununla ilgili denetimin yapılması esas olmalıdır. Bununla ilgili de Ģöyle bir
önerimiz var bizim: Bununla ilgili bir bilgisayar sistemi kurulabilir. Bu bilgisayar sisteminde de hâkim önünde hangi bilirkiĢinin, hangi
alanda uzman olduğunu ve meslek odasından disiplin cezası alıp almadığını ve hangi konularda bilirkiĢilik yapabileceğini görebilir ve
sistem o Ģekilde iĢleyebilir. Sanırım burada Almanya örneğinden gidilmeye çalıĢılıyor ama Almanya örneği Türkiye‟ ye uygun değildir
ve hiçbir Ģekilde tüzel insanların, tüzel kurumların bilirkiĢilik yapmaması gerekmektedir.
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Tabii, ben bütçenin genel olarak, yani Ģimdiye kadar söylenen, benim de belki üzerinde durmaya gayret ettiğim Ģeylerde
özellikle mazlumdan yana, ötekileĢtirilen halktan yana, emekçiden yana, memurdan yana ve kendini yalnız ve mağdur hisseden
insanlardan yana tekrar düzenlenmesini dilerim.
Hepinize teĢekkür ederim, saygılar sunarım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Yedekci.
Sayın Özkan, Sayın Erdoğdu söz talebiniz olduğunu söyledi ama saat bir buçukta çorba, sabah da kahvaltı ikramımız var.
Hemen vereyim mi sözü?
AHMET TUNCAY ÖZKAN (Ġzmir) – Sözü ben alayım efendim, torbayı ve kahvaltıyı size sunayım.
BAġKAN – Peki, vereyim o zaman.
Buyurun.
AHMET TUNCAY ÖZKAN (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, sayın bakanlar; büyük üzüntü içerisindeyim, çok büyük rahatsızlık
duydum buradaki çalıĢmalar sırasında.
Plan ve Bütçe Komisyonunu burada gazeteci olarak yıllarca takip ettim. Hiç böylesine, denetim yapılmaması için oluĢturulmuĢ
bir konseyin bulunduğuna, varlığına tanıklık etmemiĢtim.
BAġKAN – Konsey derken Komisyonu mu kastediyorsunuz?
AHMET TUNCAY ÖZKAN (Ġzmir) – Sizi kastettim konsey olarak, yani buradaki hazırunu kastediyorum.
Böylesine gayriciddi bir çalıĢmanın yapıldığını daha önce hiç görmemiĢtim. Çok büyük üzüntü içerisindeyim.
Bu Parlamento çatısı altında iki tür denetim yapılır. Bunlardan bir tanesi buradaki mali denetimdir. AĢağıda da gideriz, sözlü
sorularımıza, yazılı sorularımıza yanıt bekleriz. Bunun dıĢında da bir medya denetimi var. Parlamento dıĢı denetim organı diyoruz,
dördüncü güç diyoruz. Bin tane sorunu var, bir teki bile buraya yansıtılmadan bir Plan Bütçe Komisyonunun geçiĢtiriliyor olması
dehĢet bir Ģeydir.
Milli Ġstihbarat TeĢkilatı var. Ülkenin dört bir yanında yangın var, ülkenin içi yanıyor. “ Ajanlar cirit atıyor.” diye her gün
konuĢuluyor. Bütçesiyle ilgili olarak değerlendiren SayıĢtayın denetim raporunda “ Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulacak
bir Ģey görülmedi.” diyor. SayıĢtay raporu yok. Teknik dıĢında, insanların sayısal, matematiksel, teknik veriler hâline dönüĢtürmek
dıĢında bir Ģey yok. On dakikayla sınırlanmıĢ bir konuĢma süresi, bunun yarısı leyleğin ömrü laklakla geçer muhabbeti ve biz burada
toplumsal sorumluluğu yerine getireceğiz, öyle mi? Çok büyük üzüntü içerisindeyim. Böyle bir Ģeyle karĢılaĢmıĢ olmaktan duyduğum
büyük mutsuzluğu size ifade etmek isterim.
Can Dündar‟ dan ve Erdem Gül‟ den özür diliyorum. ArkadaĢlarımın emekleri, arkadaĢlarımın Ģuradaki yaptığı çabalar heba olup
gidiyor. Lütfen, bugün denetlemediğiniz her Ģeyin, yaratılmıĢ olan bataklığa bir büyük katkı olduğunu unutmadan çalıĢınız. Burada
denetlemediğiniz her Ģey, dile getirmediğiniz her Ģey çocuklarınızın baĢına büyük bela olarak gelecek.
Din ĠĢleri Yüksek Kurulu BaĢkanımız ve BaĢkan Yardımcımız buradaymıĢ. Çok mutlu oldum. Bu kadar bütçeyi aldıktan sonra o
fetvaları verenler hakkında ne yapıldığını da buyurup söyleseydiniz ya, kız çocuğunu okĢayan babayla ilgili fetvayı da anlatsaydınız ya,
Alevilerle ilgili fetvaları da söyleseydiniz ya. “ Televizyon kurduk, televizyondan yayın yapıyoruz. Toplumun her yerini
muhafazakârlaĢtırdık.” Bunları da söyleseydiniz ya.
Sonuç? Sonuç nedir efendim? Denetlemeyeceğiz, eleĢtirmeyeceğiz, Gramsci‟ nin 3 kuralını uygulayacağız. Daha despot, daha
ağır bir ülke için önce gideceğiz, iletiĢim kaynaklarını kurutacağız, ele geçireceğiz; sonra gideceğiz, sermayesini bizim sopamız hâline
dönüĢtüreceğiz; en sonunda da konuĢan kim varsa konuĢmaz hâle getireceğiz. Denetleyeceğimiz ne varsa denetlemeyeceğiz.
Parlamentonun dikkatine sunulacak bir Ģey yokmuĢ. Öyle mi SayıĢtay, öyle mi? Milli Ġstihbarat TeĢkilatı demek ki güllük gülistanlık
bir ülkede faaliyet gösteriyor. Basın kartları yönetmeliğinden RTÜK‟ e, TRT‟ den herhangi bir sade gazeteci muhabir arkadaĢıma kadar
herkesin binlerce problemi var ve bu paralarla ilgili olarak, bu harcamalarla ilgili olarak tek soru sormadan bunlar böyle geçip gidecek.
Ġktidar bizim yaptığımız eleĢtirileri dikkate almayacak, on dakika içinde konuĢacağız ve her Ģey bitecek.
Sayın KurtulmuĢ, Türk medyası lime lime, böyle, özgürlük için su diye çölde kalmıĢ gibidir. Bu bütçede Türk medyasını
özgürleĢtirecek bir tek satır yok. Size tekrar soruyorum, Diyanet ĠĢleri Türkiye‟ nin en büyük bütçesini kullanıyor, sorunlar ve
çözümleriyle ilgili olarak ne söylüyor? Beyefendinin eleĢtirisi olmasa mimariyle ilgili, ikti dar kanadından tek eleĢtiri gelmiyor.
Toplumun bu kadar muhafazakârlaĢmasını sağladıktan sonra demokratik geliĢimi nasıl sağlamayı düĢünüyorsunuz? Din eğitimini tek
sesli olarak mı vereceksiniz? Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resûlullah. Birbirimizle yarıĢa mı gireceğiz? Ama Ģurada Vedat
Dalokay‟ ın yaptığı camiyi durduran zihniyet hâlen yürürlükte, hâlen fetvalarla daha gerici bir toplumu nasıl yaratırız diye düĢünüyoruz.
Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, barıĢ istiyorum. Can Dündar ve Erdem Gül‟ ün serbest kalmasını istiyorum çünkü
yaptıkları suç değildir. MĠT‟ in yaptığının suç olup olmadığına daha mahkemeler karar verecek ama onların yaptıkları haberin suç
olmadığını biliyorum.
Ayrılan süre bitti. Süre dilenmeyeceğim. AĢağıda da konuĢmaya çalıĢacağım. Adalet, özgürlük ve barıĢ için mücadele etmeye,
denetim yapmaya, her kuruĢun hesabını sormaya çağırıyorum sizi.
Hepinizi saygılarımla, sabahın bu saatinde, selamlıyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Özkan.
Sayın Aydın…
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ĠBRAHĠM AYDIN (Antalya) – Sayın BaĢkanım, sayın baĢbakan yardımcılarım, Plan Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri,
kamu kurumlarının çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer basın mensubu arkadaĢlarım; 2016 mali yılı bütçe kanun tasarısının
görüĢülmesi vesilesiyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuzda görüĢülen 2016 yılı bütçesinin ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bütçesi hakkında söz almıĢ bulunmaktayım. Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı, bugün gelinen noktada sadece ülkemize ve milletimize hizmet götüren bir kurum değildir. BaĢkanlık, ülke sınırlarını aĢarak
Balkanlardan Orta Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya, Japonya'dan Haiti'ye, Çin'den Kanada'ya, Afrika'dan Latin Amerika ve Karayip
Adalarına, Asya pasifik ülkelerine kadar dünyanın hemen her tarafına, ilgili ülkelerden gelen talepler doğrultusunda hizmet sunan bir
kurum hâline gelmiĢtir.
Avrasya Ġslam ġûrası, Afrika Dinî Liderler Zirvesi, Balkan Ülkeleri Diyanet ĠĢleri BaĢkanları Toplantısı, Avrupa Müslümanları
BuluĢması, Dünya Ġslam Bilginleri, BarıĢ, Ġtidal, Sağduyu ve Ġnisiyatif Toplantısı; Latin Amerika ve Karayip Adaları Müslüman Dinî
Liderler Zirvesi gibi platformlar Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının küresel ölçekte gerçekleĢtirdiği önemli faaliyetleridir.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yurt dıĢı temsilciliklerinin sayısı 40'tan 120'ye çıkarılmıĢtır. Hâlihazırda yaklaĢık 3 bin görevlisiyle
yurt dıĢında hem vatandaĢlarımıza hem Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerine hem de diğer Müslüman kardeĢlerimize hizmet
vermektedir.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının hizmet ve faaliyetlerine destek olmak üzere kurulan Türkiye Diyanet Vakfı "7 Kıtada insanlığın
hizmetinde" anlayıĢıyla bugün bir iyilik, hayır ve yardımlaĢma kapısına dönüĢmüĢtür. Yapılan hizmetlere bakacak olursak bazıları:
Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Camisi 16-17 Nisan 2015 tarihlerinde ibadete açılmıĢtır. Moskova Merkez Camisi 23 Eylül 2015
tarihinde ibadete açılmıĢtır. Hala Sultan Camisi, Kırgızistan BiĢkek Merkez Camisi, Tiran Merkez Camisi ibadete açılmıĢtır.
BaĢkanlık koordinesinde 2006 yılında baĢlatılan Uluslararası Ġlahiyat Programı hâlen 6 farklı fakültede, 16 ülkeden öğrencisiyle
eğitim öğretimini sürdürmektedir. UĠP kapsamında 278 öğrenci mezun olmuĢ, bunlardan 26'sı sözleĢmeli personel olarak yurt dıĢı
temsilciliklerimiz nezdinde istihdam edilmiĢtir.
2015 eğitim öğretim yılında, BaĢkanlığa bağlı Kur'an kurslarında 73 ülkeden yaklaĢık 1.700 civarında öğrenci ülkemizde eğitim
görmüĢtür.
Somali'den, 2012 yılında baĢlatılan projeyle BaĢkanlık koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfının destekleriyle ülkemizde sağlık,
tarım ve denizcilik meslek liselerinde öğrenim görmek üzere 112 öğrenci gelmiĢ ve eğitimlerine devam etmektedir.
2015 yılında ataması planlanan sözleĢmeli personel sayısı 3.155 imam-hatip olarak planlanmıĢ ve 2.936 sözleĢmeli imamhatibin yerleĢtirilmesi yapılmıĢtır.
Seçim bölgem olan Antalya‟ da toplam cami sayısı 2.183, kadrosu olmayan cami 176, boĢ kadro sayısı 322 adet. Biz köylerimize
gittiğimiz zaman, geçmiĢ yılların siyasetçilerine “ Yolumuz yok, elektriğimiz yok.” diye Ģikâyet edilirken Ģimdi “ Camilerimizde
imamımız yok.” diye Ģikâyet ediyorlar. Bunun için tekrar kadro verilerek bu camilerin doldurulmasında fayda var.
Yine, Antalya‟ mızda en yenilenmemiĢ binalardan, resmî dairelerden il müftülük binası yeni yapılması gerekiyor çünkü mahalle
arasında kalmıĢ bir apartman dairesi Ģeklinde.
Üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve üniversite çalıĢanlarına kolay ulaĢılabilir bir din hizmeti sunmak amacıyla
baĢlatılan ve "Hiçbir Üniversite Camisiz Kalmasın" kampanyası kapsamında üniversite kampus alanlarında yaptırılmakta olan cami
inĢaatlarına BaĢkanlığın bütçesinden 2011 yılından itibaren destek sağlanmaktadır. Bugüne kadar 27 üniversitenin camisi tamamlanarak
ibadete açılmıĢ, 4 tanesi açılıĢa hazır, 42 tanesinde ise cami inĢaatı devam etmekte ve 8 üniversite camisi de proje aĢamasındadır. 2015
yılında 51 milyon 390 bin TL yardım yapılmıĢtır.
Yine, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Camisi karkas, kubbe ve minareleri yapılmıĢ, hâlen inĢaatı devam ediyor. 2016 bütçesinden
ödenek aktarılması gerekiyor.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı olarak 2015 yılı içerisinde 67'si birinci baskı, 72'si mükerrer olmak üzere 139 eser basılmıĢtır. Toplam
basılan eser sayısı 13 milyon 381 bindir. Bu eserler çeĢitli dillerde çevirisi yapılarak değiĢik ülkelere gönderilmiĢtir.
Ülkemizde yaklaĢık 3-4 milyon mevsimlik tarım iĢçileri için 27 ilde mevsimlik tarım iĢçilerine yönelik yaz Kuran kursları
düzenlenmiĢtir. Mevsimlik tarım iĢçilerinin bulunduğu illerde mobil mescitler ve çadır mescitler kurulmuĢtur.
Yine, 2015 yılı Aile Haftası münasebetiyle yetimler konusuna dikkat çekmek, bu konuda vicdani sorumluluğu hatırlatmak ve
aile ortamında büyümelerine katkı sağlamak amacıyla 81 ilde koruyucu aile olmak temalı paneller düzenlenmiĢtir.
Eğitim hizmetleri olarak en önemli konulardan, mesleğim olan orman mühendisliğini yaptığım sırada Muğla ve Ġzmir Orman
Bölge Müdürlükleri büyük orman yangınları olan bölgelerdi. Buralarda camiler tarafından yapılan duyurular çok etkili olmuĢtur, orman
yangınlarında azalma sağlanmıĢtır. Bu konuda da Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımıza teĢekkür ediyorum.
Yaz Kuran kurslarına katılan 7-18 yaĢ aralığındaki gençlere sporu sevdirmek, boĢ vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini
sağlamak ve öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak geliĢimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıĢtır.
Hac ve umre ziyaretlerinde, 2015 yılında ilk defa Kudüs bağlantılı umre programı düzenlenmiĢtir. 2015 yılında Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı organizasyonu ile 34 bin 41 hacı adayı hac yolculuğuna götürülmüĢtür. 2015 yılında A sınıfı hac organizasyonu yapan
acenteler 22 bin 232 hacı adayını hacca götürmüĢtür. Toplam 2015 yılında hacca giden hac yolcusu sayısı 56 bin 273 kiĢidir. Gerçekten
de bu görevi yaparken en iyi hac vazifesini yapan ve yardımcı olan kuruluĢ yine Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızdır.
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2015 yılı umre organizasyonuna da 102 bin 279 umreci kayıt yaptırmıĢtır.
Ben bu duygu ve düĢüncelerle gecenin bu saatinde bizi dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teĢekkür ediyorum.
Bu bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Erdoğdu…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, sayın milletvekilleri…
Lütfi Bey yok galiba, Lütfi Bey bizim Ģeyimizdir, bir nevi meslektaĢ sayılırız yani, keĢke olsaydı Plan Bütçe Komisyonunda.
Kendi sınırları içerisinde, Hükûmet sınırları içerisinde iyi bir baĢkanlık etmiĢtir.
Öncelikle Ģunu söyleyeyim Sayın KurtulmuĢ: Sizin bir dönem en azından hassas olduğunuzu biliyorduk bazı meselelere. Ne
kadar devam ediyor bilmiyorum ama ben insanların kolay değiĢmeyeceğini sanıyorum.
Bakın, bugün biz, BaĢbakanlık bütçesi, 2 milyar 310 milyon lira gider, 2016. TBMM 840 milyon, CumhurbaĢkanlığı 434
milyon, MGK 25 milyon, MĠT 1,6 milyar, Diyanet 6,4 milyar, Kamu Denetçiliği 19 milyon, SayıĢtay 225 milyon. Bakın, gelen raporlar
Ģunlar. Yani bütün bu kurumların yaklaĢık 15 milyar liraya yakın bir para harcanmıĢ, gelen SayıĢtay raporları Ģunlar.
Ben uluslararası belgesi olan, yani Türkiye‟ de değil, ben belgemi Amerika‟ da orijinal diliyle aldım, çok zor bir belge,
uluslararası denetçiyim. Bu denetim standartlarını Türkiye‟ de ilk bilen, kitabını yazan falan bir adamım. ġunların tek değeri vardır, atık
kağıttır. Atık kağıttır, içinde standart, iĢte denetçinin sorumluluğu falan, scope bilmem nelerini çıkarın, toplamda 2 sayfalık tespit
yoktur. Normal bir denetim raporunun içindekiler bile bundan daha kapsamlıdır.
Sakın SayıĢtay denetçileri yanlıĢ anlamasın, bunun en büyük sorumlusu bugün buraya gelen, benim konuĢmasından hiçbir Ģey
anlamadığım Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı ve Hükûmettir. Bakın, hiçbir Ģey yok içerisinde. Allah aĢkına, bu kadar kurumda
bu kadar harcama yapılmıĢ da hiçbir Ģey yok mu?
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Düzgün çalıĢıyorlar.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bakın, iĢte, böyle derseniz, ben derim ki o düzgün çalıĢtığınızı biz ayakkabı kutularında
gördük ne kadar düzgün çalıĢtığınızı. Ya, iĢte bak, düzgün çalıĢtığını söylersen beni böyle konuĢmaya itersin. Bak, ne kadar nazik
konuĢuyorum ve hep sen bunu yapıyorsun Hocam yani, yapma bunu ya. YakıĢmıyor, bak, sordum dediler ki: “ Öyle değil, kötü bir
adam değil.” Tarzını bu yapma, rica ederim. Sana da yazık.
(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti)
BAġKAN – Neyse arkadaĢlar.
ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Bizi sen mi değerlendireceksin ya?
BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen.
Sayın Erdoğdu, devam edin siz.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ġimdi, bakın, Ģu gerçekten, bunun kötülüğü nedir biliyor musunuz? Bu, yarın öbür gün
baĢınıza çok büyük iĢler açılacağı anlamına gelir çünkü hiçbir yerde böyle devam edemez ve eğer böyle bir Ģey olursa, Allah
göstermesin, bakın, sıkıntıya düĢeceğinizi kuvvetle muhtemel tahmin ediyorum, lütfen o zaman dönün bugünkü Meclis BaĢkanına,
öncekine deyin ki: “ KeĢke bunları yapmasaydın bunlar baĢımıza açılmayacaktı.” Bunu bir uyarı olarak almanızı rica ediyorum.
Hemen RTÜK konusunda kısa bir Ģey söyleyeyim. Yani basın özgürlüğü demokrasinin temelidir. Eğer özgür basın yoksa bir
demokrasi yoktur çünkü özgür basın olsa ben ne dediğimi anlatabilirim. Ama Hükûmetiniz ciddi bir baskı yapıyor, korkuyorlar,
yazamıyorlar çünkü ticari çıkarları var bir sürüsünün. Zaten hani geçmiĢini de biliyoruz, biz Türkiye‟ deki medya-ticaret-siyaset
iliĢkilerini de biliyoruz. ġimdi onu da siz de çok iyi bildiğiniz için bizim sesimizi halka duyuracak bir kaynak yok. BaĢından beri onu
anlatmaya çalıĢıyorum. Böyle demokrasi olmaz, böyle eĢit rekabet olmaz. Yani siz bütün yayın organlarını TRT‟ ye çevirdiniz ki TRT
anayasal bağımsızdır. Sonra biz demokrasi var falan… Demokrasicilik oynamayalım. Önümüzdeki hiçbir seçimin meĢruiyeti yoktur.
Referandumun meĢruiyeti olmayacak, bunu böyle bilin, daha detaylandıracağım bunu.
Ama çok daha önemli konulara geçmek istiyorum. TĠKA hakkında bir Ģey söyleyeyim. Milyarlarca lira harcama yapıyor, Kamu
Ġhale Kanunu‟ na Ģey değil. Gelen rapora baktım, TĠKA raporu bomboĢ, TĠKA‟ nın faaliyetiyle ilgili hiçbir Ģey söylenmiyor ama emin
olun, TĠKA‟ dan da çok baĢınız ağrıyacak. Bildiğim Ģeyler var ama bununla da vakit kaybetmeyeceğim.
Çok önemli bir konu üzerine, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı üzerine konuĢmak istiyorum. Bakın, diyanet iĢlerini gerçekten
korumalıyız, gerçekten korumalıyız çünkü diyanet iĢlerini anlayabilmek için din-devlet iliĢkisinin tarihini, sosyolojisini bilmemiz
gerekmektedir. Sadece Ġslam dini çerçevesinde değil, bütün dinler çerçevesinde, insanlık müktesebatıyla bilmemiz gerekmektedi r.
Mesela laiklik kavramının öyle… Ben Diyanet ĠĢlerindeki saygın hocaların bunu bildiğini düĢünüyorum ama hani hiçbir fikri olmadan,
bilgisi olmadan saldıranlara söylüyorum. Laiklik kolay elde edilmiĢ bir Ģey değil. Bakın Batı tarihine, Fransa‟ da üç gün içinde 90 bin
Calvinist kılıçtan geçiriliyor üç yüz yıl önce; üç yüz elli yıl önce, Otuz Yıl SavaĢları, Yüzyıl SavaĢları. Tıpkı bugün Ġslam âleminin
yaĢadığı gibi, Suriye‟ de, Irak‟ ta artırılarak devam edecek emperyal güçler tarafından çünkü nefis bir alan oluĢturdular. Ġslam âlemini
ġia-Sünni, Alevi-Sünni, bilmem ne diye bölüp kendi silahlarıyla, Amerikan, Rus, Ġngiliz, kimse o emperyal devletler, onların
silahlarıyla Müslüman kanı akıtıp onların petrolünü, doğal gazını alıp en azından orada Ġsrail‟ in de… Hiçbir zaman Ġsrail halkının
düĢmanı olmadım, sizin disiplininizle düĢünmüyorum ben ama Ġsrail devletinin ne kadar zalim olduğunu biliyorum ve bunu da Ģartlara
göre -bir gün “ One minute” deyip bir gün baĢka bir Ģey- demiyorum. Bizim felsefemiz baĢından beri mazlum Filistin halkının
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yanındadır çünkü mazlumdur. Eğer Filistin devleti zalim olsa, Ġsrail halkı mazlum olsaydı biz yine yanında dururduk, felsefemiz bunu
gerektirmektedir bizim.
Mesela bu laikliği getiren Avrupa devletlerinin dört yüz yıl önce geçen bir öyküleri var bir Ģövalyeyle ilgili; Ģövalyeyi ĢiĢe takıp
kızartmaları, sonra yemeleri, karısına tecavüzleri, ya o barbarlıkları… Avrupa devletleri bugün bunu anlatıyorlar ama kendi tarihlerinde
korkunç Ģeyler yaĢamıĢlar, bugün biz yaĢıyoruz onları. Oysa biz bunu yaĢamak zorunda değildik, bütün Ġslam devletlerini toplayıp…
Bugün Ġslam adına çok hüzünlü bir tablo var. Ġslam devletlerinden Batı medeniyetine gitmeye çalıĢan Müslümanlar, Akdeniz ve Ege
Denizi‟ nde can vermektedir. Bütün Müslüman ülkelerin liderleri bu tablo karĢısında hicap duymalıdır, duyabileceklerini sanmıyorum
çünkü herkesin kutsal sandığı Suudi Arabistan‟ ın ARAMCO petrol Ģirketi “ Arap American Petrol Company” dir ve felsefi olarak
Yahudiler diyorlar ya –ben demiyorum- Siyonistler diyorlar ya, onlara ait Ģirketlerle ortaklık etmektedirler ama bütün bu ülkeye bugün
kutsal toprakları, bunları yöneten insanların kutsal insanlar olduğu yönünde bir bilgi sunulmaktadır, bunlar gerçek değildir.
Ġslam tarihine dönüp bakalım. Ġslam tarihinde bugünkü olaylar Hazreti Ali ile halife Muaviye arasındaki olaylardan çıkmıĢtır.
Bugün Ġslam âlimlerinin, gerçekten devletleĢtirilmemiĢ Ġslam âlimlerinin üzerinde ittifak ettiği bir konu vardır, Muaviye‟ nin zalim
olduğudur, Yezid‟ in zalim olduğudur. Bu Sıffin SavaĢı‟ nın tarihine bakın, Hazreti Ali‟ nin askerlerinin nasıl durdurulduğuna bakın,
oynanan ayak oyunlarına bakın. Ben bunu Diyanetin sitesinden öğrenmeye çalıĢtım “ Nedir?” diye, bir Ġslam tarihi kitabı göremedim
tam bir referans kaynak olarak. 44 ciltlik bir Ġslam ansiklopedisi söz konusu, onun da baĢlıklarına baktığımda aynen bu bilgileri
verdiğini gördüm.
Bu arada, bize yayın göndermiĢsiniz, çok teĢekkür ediyorum, ben okuyorum tefsiri ama tefsiri okurken yayın kurulu içerisinde
Profesör Doktor Hayrettin Karaman‟ ı gördüm. Ben kendisini tanımam ama basından öğrendiğim kadarıyla -eğer yolsuzluk konusunda
bence Ġslam‟ a aykırı olan o görüĢü bildirmiĢse- o saygın eserin içerisinde gördüğümde içim sızladı. Bakın, kendi savunması var ama
yazıyı da okudum ve ben mesela sizin gönderdiğiniz hadislerle ilgili ciltleri okurken yolsuzlukla il gili kısımlarına baktım. Sayın
Diyanet ĠĢleri BaĢkanı, evet, sizler, dini ve diyaneti anlatmalısınız ya, eğer bunu doğru anlatmıĢ olsanız bu kadar yayılmayacaktı belki.
O kısmet böyle geride kaldı.
7 büyük günahtan bahseder Hazreti Peygamberimiz, bunlar sayılmıĢtır. Mesela faiz ve riba haramdır, bunun üzerine kimse
konuĢmaz çünkü sermaye çevreleri böyle istemektedir ama siyaseten iĢe gelen meseleler konuĢulmaktadır. Mesela size soruyorum,
Diyanet ĠĢleri kaynaklarından lütfen cevap veriniz: Bu cami yıkma hikâyesi ve bence cami yıkma iftirası… Cumhuriyet Halk Partisi
döneminde bu cami yıkma efsanesi nedir, yazıĢmalar var mıdır? Böyle bir Ģeyde o zamanın Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ne yapmıĢtır?
Artı, ben Ġnternet‟ e baktığımda Recep Tayyip Erdoğan‟ ın gittiği Kur‟ an kursunun yıkılma görüntüleri içerisinde mushafların nasıl yere
düĢtüğünü, o çocukların nasıl ağladığını da gördüm ama bakın, iĢte, laiklik bu yüzden var. ġimdi, eğer bir iktidar kendini dine
dayandırdığında ve bu iktidar dine dayandırırken Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı da hiçbir Ģey demediğinde, sonradan bu iktidar korkunç
yolsuzlukların içinde bulunduğunda Diyanet zarar görüyor. Sizin laiklik ilkesine uygun olarak bunu baĢında durdurmanız gereki yor.
Eğer bir siyasal parti kendini dinle –çünkü Anadolu‟ da biz bununla karĢılaĢıyoruz- ve rakibini de dinsizlik üzerinden tanıtıp, “ Allah‟ın
mücahitleri” diye yola çıkan insanlar sonradan “ Ģirketlerin müteahhitleri” hâline gelip ayakkabı kutularıyla, bilmem neyle anıldığında
Diyanet zarar görür Sayın Hocam.
Bakın, biz Diyaneti korumaya çalıĢıyoruz çünkü Diyaneti korumalıyız, camiler ve cemevleri bizim toplanma alanlarımızdır. Ben
saygı duyuyorum, çok mümin biri olduğumu iddia etmiyorum, onu Allah bilir ama bakın, bu verilen fetvalara bakın, Diyanet ĠĢlerinin
söylediği söz Maliye Bakanlığının muktezası gibi değildir, çok önemlidir; okuduğumda yüzüm kızardı, rica ediyorum, ben size bunun
isteyerek olduğunu söylemiyorum ama bunu gözden kaçıramazsınız. SayıĢtaya sesleniyorum, Diyanet ĠĢleri raporuna baktım, hüzünle
baktım, hiçbir tespit yok ama Diyanet Vakfı üzerinden neler olduğunu duyuyorum. Eğer Diyanette bir Ģey varsa her kurumdan daha sert
yazmak zorundasınız çünkü orada bir kirlilik baĢlarsa her tarafa yayılır, engelleyemezsiniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, ek süre veriyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sakın orada çekinmeyin, orada acımasız olun, korumamız gereken yerler bunlar. Artı, bütün
bu ülkenin halkı sadece Sünni Müslüman değildir, bu ülkenin halkının içerisinde Aleviler vardır ve Alevilerin vergisini alıp Sünnilerin
camisini finanse ederken bir de bu verilen fetvalarla Hazreti Ali‟ yi çok seven… Ki ben de çok seviyorum, çok büyük saygı duyuyorum
ve bir milletvekilinin söylediğinin tam tersine -ki Ġslam‟ ı bilen bunu söylemez- veya… “ Ali ile Muaviye karĢı karĢıya geldiğinde biz
Muaviye‟ yi tutardık.” demez bir Anadolu Ġslam‟ ını bilen. Bugün bir tane “ Muaviye” isimli Anadolu çocuğu yoktur, milyonlarca “ Ali”
isminde Anadolu çocuğu vardır; bir tane “ Yezid” isminde Anadolu çocuğu yoktur ama milyonlarca “ Hüseyin” isminde Anadolu çocuğu
vardır çünkü mazlumdur, inanmıĢ olduğu içindir ama üstelik dindar bir iktidarda olduğunu söyleyen biri “ Ali ile Muaviye karĢı karĢıya
geldiğinde biz bugün yine Muaviye‟ yi desteklerdik.” dediğinde ben anlayamıyorum felsefeyi. Tabii, kiĢisel görüĢtür, yargılamıyorum
da ama ben etik olarak, ahlaki olarak, tarih olarak kendim anlayamıyorum. Sizden ricam Ģudur: Camiye gidenlerin bu Ģekilde gönül
rızası olmadan, Alevilerden toplanan… Ki onların cemevlerini nasıl yaptığını biliyorum. Sizin bana gönderdiğiniz kitapların parasını
ödemek istedim, çok güzel kitaplardı, bunun için gittim, cemevi yaptırma derneğine 1.500 lira para bağıĢladım. Sizin vermediğiniz
Ģeyi… Ben o kitapları satın almak isterim. Ayrıca Ģunu da tavsiye ediyorum: O kitapları elektronik kitap hâline getirin ki herkes gerçek
Ġslam‟ ı bilsin. Gerçek Ġslam‟ ı bildiğimizde kimse bizi Ġslam‟ la kandıramaz, hiç kimse en kötü günahlarının, en utanç verici günahlarının
üzerini Ġslam‟ la örtemez, Ġslam böyle bir Ģey olmamak zorundadır. Eğer Ġslam bu hâle gelirse Ġslam‟ a hiç kimsenin vermediği zararı
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bizatihi Ġslamcılar verir. HaĢa “ Bakara makara” diye dalga geçilen ayetleri okursanız aslında onlara en çok kimin zarar vereceği o
ayetlerde yazmaktadır. Ben sizden rica ediyorum, dini ve Diyaneti beraber korumalıyız. Bakın, Diyanet ĠĢleri BaĢkanına biz…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Erdoğdu, lütfen tamamlayın.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben bu tartıĢmayı açmak istemiyorum ama Papa geldiğinde, çok orta sınıf bir arabaya
bindiğinde… Çünkü bu dinler üstü, evrensel bir değeridir, Diyanet ĠĢleri BaĢkanımıza kim bu fikri verdiyse keĢke vermeseydi. Diyanet
ĠĢleri BaĢkanımızı o Mercedes tartıĢması içerisinde görmek istemeyiz ve bir daha lütfen bu ülkenin milyonlarca insanının inandığı,
benim çok büyük sempati duyduğum Ģu Alevilik üzerine atılan o iftiralar üzerine sizin açıklama yapmanız gerekmektedir.
Bakın, ben Anadolu‟ da neler söyledim, bunların hepsi iftiradır. Ben bu insanlarla can cana yaĢıyorum, ben cemevine gidiyorum,
felsefeleriyle gurur duyuyorum. Bu insanları bu atılan iftiralardan kurtarmak durumundayız, yazıktır, hak yemektir bu. Bunu yaparak
baĢlarsak Diyaneti yüceltmiĢ oluruz. Caminin de eğer elektriğini devlet karĢılıyorsa cemevinin de karĢılanması gerekiyor ama cemevine
giden insanın binalarına “ kaçak” deyip, onların vergilerini alıp bunu yapmak adil değil. Bakın, bu adalet bilincini -120 bin peygamber
vardır, Ġslam‟ dan önce de vardı- eskitmemek durumundayız, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına gözümüzün nuru gibi bakmak zorundayız ama
ilk siz bakmak zorundasınız, biz de onu desteklemek zorundayız. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bir partinin baĢkanlığı değildir. Sayın
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız bize de MHP‟ ye de HDP‟ ye de çok yakın dursun. Kritik, önemli konularda bile ben Ģunu söylüyorum: Ben
laik bir ülkedeyim ama sonuçta bir hizmet birimi baĢkanlığı olarak bakmaya saygı duyuyorum. Rica ediyorum, partileĢtirilmiĢ bir
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı görüntüsü vermeyin.
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Dağ…
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum BaĢkanım.
Sayın Bakanım, bakanlarım, değerli bürokrat arkadaĢlar, çok değerli milletvekili arkadaĢlarım; ben de hepinizi gecenin bu
saatinde tekraren selamlıyorum.
Öncelikle Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu konusunda kısaca düĢüncelerimi paylaĢacağım, daha sonra Diyanet, reformlar ve süre
de kalırsa en son görüĢlerle alakalı düĢüncelerimi paylaĢacağım.
Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu… Geçen dönem Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu üyesi olarak ilk defa… Ġnsan Haklarını
Ġnceleme Komisyonu bir kanun tasarısını görüĢtü ve ilk görüĢtüğü kanun tasarısı da Türkiye Ġnsan Hakları Kurumuydu ve burada ben
de alt komisyon baĢkanlığı yaptım, hatta tasarının geldiği Ģekliyle Meclisten geçtiği Ģekli arasında çok ciddi bir farklılık vardı. Bu
anlamda Meclisin aktif çalıĢması noktasında ve muhalefetin katkısı noktasında önemli bir çalıĢma o dönemde gerçekleĢtirmiĢtik.
Burada, idari ve mali özerklik çok ciddi anlamda eleĢtirilen bir konuydu. Özellikle muhalefet tarafından Ġnsan Hakları Kurumunun mali
özerkliği olmayacağı hususu sürekli dile getirilmiĢti. Burada aslında Ģu anda Ġnsan Hakları Kurumunu ayrı bir bütçe olarak görüĢüyor
olmamız, inĢallah mali özerkliği sağlama konusunda önemli bir etkendir diye düĢünüyorum.
Ġnsan Hakları Kurumu 11 üyeden oluĢuyor. Bunların atama Ģekilleri kanunda ayrıntısıyla bahsedilmiĢ ve Ġnsan Hakları Kurumu
ulusal önleme mekanizması olarak BirleĢmiĢ Milletlere bildirilmiĢ bir husus, bir durum. Tabii, burada Ġnsan Hakları Kurumunun
iĢkenceyi önleme mekanizması olarak öncelikle tayini ve buradaki iĢkenceyle alakalı olmuĢ olabilecek durumları engelleme noktasında
düzenli düzensiz ziyaretler yapması hususu var. Faaliyetlere de baktığımızda çokça hem mültecilerle ilgili hem de cezaevlerinde,
nezarethanelerde, yargılama için çıkılan, çıkılması gereken, beklenilen adliye koridorlarında, adliyedeki yerlerde birtakım ziyaretler
yapıldığını görüyoruz. ĠnĢallah bundan sonra da Ġnsan Hakları Kurumu Ģu anki hâlinden daha aktif bir Ģekilde çalıĢmasına devam
edecektir.
Bugünkü, bu oturumdaki görüĢmelerde, tabii, konu genelde Diyanet üzerinde yoğunlaĢtı. Ben de Diyanetle ilgili düĢüncelerimi
paylaĢmak istiyorum. Aslında Diyanete çok uzak biri değilim. Ben de baba itibarıyla Diyanet mekanizması içinde büyümüĢ ve
üniversitede de Diyanet bursuyla okumuĢ bir kardeĢinizim. O açıdan, Diyanetin çok önemli bir kurum olduğunu ve bu ülkenin birçok
açıdan önemli hususları yerine getirdiğini, bu ana kadar birçok konuĢmacı da ifade etti, ben de ifade etmek istiyorum. Özellikle,
toplumda dinin öğrenilmesi, dinin algılanması ve radikalleĢmenin önündeki en büyük engel ve bu konudaki doğru bilincin yansıması
konusunda en büyük ve en önemli kurumlarımızdan birisidir. Yine aynı Ģekilde, çok zor dönemlerde dahi birtakım baskıların olduğu,
birtakım değiĢik fetvaların söylenmesi gerektiği ve istendiği zamanlarda dahi Diyanetten o tarzda fetvaların, Ġslam‟ a aykırı fetvaların
çıkmadığını her zaman görebiliriz.
Son dönemde, Diyanetin aktiviteleri noktasında önemli geliĢmeler var. Özellikle, Diyanet TV ve Diyanet Radyonun kurulması.
Esasında 2011 yılına kadar, AK PARTĠ dokuz yıldır iktidar olmasına rağmen 12 yaĢından küçük çocukların yaz kurslarında dinî ve
ahlaki eğitimi alması konusunda düzenleme yapılması mümkün olmamıĢtı. 2011‟den bu yana yaz kursları konusunda çok önemli
ivmeler, çok önemli çalıĢmalar yapıldı ve inĢallah da bu konuda yaz kurslarıyla birlikte dinî ve ahlaki konularda, çocuklarımızın,
gençlerimizin yetiĢmesi konusunda Diyanet kurumumuz yine önemli vazifeleri yerine mutlaka getirecektir.
Cuma hutbeleri konusu gündeme geldi. Cuma hutbeleri noktasında ciddi bir değiĢimin olduğunu görebiliyoruz. Benim perĢembe
akĢamları yaptığım bir iĢ de özet çıkarmaktı, cuma hutbeleri konusunda ve genelde Kooperatifçilik Haftası falan, o tarzda Ģeylerle ilgili
özetler çıkartırdım ama son dönemde güncel olaylarla ilgili ve birçok bu anlamdaki hususlarla ilgili hutbelerin olduğunu da görüyoruz.
Özellikle, zaman zaman muhalefet milletvekili arkadaĢların basına da yansıyan eleĢtirileri, radikalleĢme, DAĠġ konusundaki hususlar.
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Bir cuma günü 20 milyon insan camilere gidiyor ve 20 milyon insan bu hutbeyi dinliyor arkadaĢlar. Dolayısıyla, burada söylenen
birçok Ģeyin dıĢarıda söylenenden çok daha etkisinin olduğunu, çok daha yansımasının fazlalıkla olduğunu bir kere değil belki birden
fazla bunun söylenmesi mutlaka gerekli ama burada söylenen hususların, toplumun neredeyse yarısından fazlasına ulaĢtığını net bir
Ģekilde görebiliyoruz. Bu açıdan, Diyanetin bununla ilgili de tavrı çok açık ve nettir.
Ülkemizde, en son açıklanan rakamlara göre 184.684 camimiz var ama bir orantısızlık var. Özellikle, bundan yirmi yıl önce
yüzde 70‟ i köylerde yaĢayan halkımızın -yüzde 70 köylerde, yüzde 30 Ģehirlerde yaĢarken- Ģimdi yüzde 30‟ u köylerde, yüzde 70‟ i
Ģehirlerde yaĢıyor. Ama cami oranına baktığımızda camilerde tam tersi bir durum yani camilerin yüzde 70‟nin köylerde, yüzde 30‟ unun
ise Ģehir merkezlerinde olduğunu görüyoruz. Bu konuda da bir stratejik planımızın mutlaka olması gerekiyor.
Yurt dıĢı hizmetler konusu da, Avrupa‟ da yaĢayan vatandaĢlarımız Ģu anda dördüncü kuĢaktalar ve dördüncü kuĢaktaki
vatandaĢlarımızın ülkeyle ünsiyet bağının devam etmesi konusunda, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın önemli vazifeleri, önemli
çalıĢmaları var. Bu konuda da inĢallah daha aktif çalıĢmaları önümüzdeki süreçte görmek isteriz.
Açıkçası, dün yaptığım çalıĢmada Diyanetin bu fetvalarıyla ilgili de birtakım Ģeylere değinmek, öncesinde düĢüncemdi. Ama
muhalefet partisi milletvekili arkadaĢlar bu konuya çok fazla değinmediler. Ancak, yine birkaç defa üzerinden geçme durumu oldu ama
burada benim de “ Acaba böyle mi?” dediğim ve aklıma takılan önemli hususlara değinmek istiyorum. Çünkü, daha önce de gündeme
geldi, “ Alevilik bizim kırmızı çizgimizdir.” , Diyanet ĠĢleri BaĢkanının böyle bir ifadesi olduğu arkadaĢlar tarafından söylendi ama dün
biraz araĢtırma yaptığımızda iĢin böyle olmadığını, aynen birçok milletvekili arkadaĢımızın karĢılaĢtığı gibi, konuĢulan bir sözün
mıknatısla bir bölümünün belki alınmasıyla basına bu Ģekilde yansıtıldığını görüyoruz. Bu konuyu Diyanet ĠĢleri BaĢkanımız çok açık
bir Ģekilde daha sonra dile getirmiĢ, bunu kısaca okumak istiyorum. Gerçekten doğrusunu öğrenmek açısından, doğrusunun ne
olduğunu bilmek açısından bundan bahsetmek istiyorum: “ Ben „ Biz dinî statü veremeyiz.‟ dedim, birinci cümlem bu. Statüyü ancak bu
yolun bizatihi sahipleri belirleyebilirler yani Alevi olan vatandaĢlarımız belirleyebilirler statünün ne olacağını. Alevilik meselesini
teolojik bir tartıĢma zeminine çekmeden… Çünkü teolojik zeminde anlaĢmak mümkün olmaz, Alevilik meselesini teolojik zeminde
tartıĢarak bir neticeye varamayız. Sadece sosyal, hukuki zeminde ve özgürlükler çerçevesinde konunun ele alınması gerektiğini hep
ifade etmiĢimdir. Bizim daima iki kırmızı çizgimiz olmuĢtur: Bir tanesi, Aleviliğin Ġslam‟ ın dıĢında bir yol olarak tarif edilmesi.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanı olarak söylediğim bu sözüm Avrupa‟ nın değiĢik mahfillerinde, Alevilik mühendisliğiyle uğraĢanlaradır.
Alevilik, Ġslam dıĢında bir Ģey değildir, bin yıllık tarih var, bunu yok sayamayız. Ġkincisi de: Cemevlerinin, caminin alternatifi,
Ġslam‟ dan baĢka bir inancın mabedi olarak gösterilmesidir. „ Ġslam‟ ın dıĢında baĢka bir inancın mabedidir.‟ diyen var mı? Hiçbirisi
demiyor. Alevi ocaklarının talepleri doğrultusunda özgürce, kendi geleneklerini, kendi inançlarını, kendi kültürlerini yaĢamaları
Ġslam‟ ın ve hukukun, Alevi vatandaĢlarımıza verdiği bir hak olduğunu düĢünüyorum. Bir Alevi hanımefendiyle evliliğin caiz olmadığı
fetvasını Diyanete atfetmek doğru değildir, iftiradır.” Bu da Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın çok açık bir Ģekilde aslında bu konuyu
tavzih etmesi ve açıklaması olarak bahsetmek isterim, belirtmek isterim.
Baba kız konusunda Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının basın açıklamasına bakarsak orada aslında konunun ayrıntısına girilmek
istenmemiĢ, bu konudaki fetvanın da birileri tarafından… Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını -biraz önce bütün milletvekili arkadaĢlarımızın
dediği gibi- bu kurumu hepimiz kollamak, korumak zorundayız. Bu kurumu korumanın dıĢında, tamamen üzerinde soru iĢaretleri
oluĢturmak için ortaya atılan bir iftiradır. Buna da çok ciddi bir Ģekilde cevap verildiğini görüyoruz.
Son sürece gelmiĢken birkaç hususa daha özellikle değinmek istiyorum. ġu anda belki Ġslam tarihi yapacak değiliz ama Ġslam‟ ın
birçok sıkıntılı dönemleri oldu, dinimizin, Müslümanlığın çok sıkıntılı dönemleri oldu. Onlardan birini yaĢıyoruz, dördüncü kriz
dönemi, esasında, yaĢıyoruz. Bu anlamda da Diyanet ĠĢleri BaĢkanımızın…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Dağ, lütfen tamamlayınız.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) - …yapmıĢ olduğu bazı faaliyetler oldu. Özellikle Ġran‟ a ziyaretleri, Suudi Arabistan‟ a ziyaretleri.
Bunların da inĢallah son dönemde bu krizi, ġii-Sünni çatıĢması, Selefi çatıĢması Ģeklinde oluĢturulmak istenen ve birçok, burada
milletvekillerimizin bahsettiği, Orta Çağ‟ da Hristiyan âleminde bir Yüzyıl SavaĢları vardır, bir Otuz Yıl SavaĢları vardır. Ġslam‟ a bir
Orta Çağ yaĢatmaya çalıĢanlara en güzel cevabı yine biz, bir ve beraber olarak ancak verebiliriz. Bu anlamdaki çalıĢmalarımızı da bu
noktada devam ettirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
Sayın Lütfi Elvan Bakanımız, reformlar konusunda aslında birtakım notlar almıĢtım ama süre çok fazla yok. Sadece Ģeyi sormak
istiyorum: Kentsel dönüĢüme engel olmamak Ģartıyla elektrik, su bağlanması. Ġzmir‟ de birçok konutun böyle sıkıntıları var. Biz de
bölgemize gittiğimizde çokça taleple karĢılaĢıyoruz. Bu konuda bir zaman durumu söz konusu olabilir mi veya ne zaman böyle bi r
kanun çıkabilir?
Son olarak da, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini burada sivil olarak görmek beni ziyadesiyle memnun etmiĢtir, vesayeti
ortadan kaldıran göstergelerden birisidir diyorum, hepinize teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Paylan...
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, sayın milletvekilleri, sayın bakanlar; ben çok uzun konuĢmayacağım gecenin bu
vaktinde mümkün mertebe.
ġöyle, öncelikle basın özgürlüğünden bahsetmek istiyorum, ben Genel Kurulda da bir konuĢmada bahsettim. ġimdi, ben, akĢam
televizyonları Ģöyle gezerim. Yani, Hükûmet yanlısı olan televizyonlara baktığımda sıkılıyorum çünkü her akĢam yalnızca sizin
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yaptığınız Ģeylerin ne kadar Ģahane olduğunu, Hükûmetimizin ne kadar muhteĢem olduğunu, Sayın CumhurbaĢkanının ne kadar Ģahane
iĢler yaptığını onaylamaktan baĢka bir Ģey söylemiyorlar. Ve medya grubuna bakıyorum -hani “ havuz medyası” denilenler veya
“ Hükûmet yanlısı medyası” diyelim- birini okursanız hepsi zaten aynı Ģeyi söylüyor. 30 köĢe yazarı birden aynı köĢe yazısını yazıyor.
Bir tanesini okuyun, hepsi aynısı. Bir fikir yok, bir eleĢtiri yok; yalnızca onaylama ve “ Çok yaĢayın, Ģahanesiniz, devam edin.” diyen
anlayıĢlar.
Ben Ģöyle düĢünüyorum: Buna siz karĢı çıkmalısınız yani bu durumu siz değiĢtirmelisiniz çünkü eleĢtirilmekten değil,
eleĢtirilmemekten korkmalısınız. Bir insana siz her gün “ Ne kadar Ģahanesiniz, ne kadar muhteĢemsiniz.” derseniz, yaptığı hataları da
göstermezseniz o insan hata yapmaya devam eder. Yani, eleĢtirileceksiniz ki ya ben bir hata yapıyorsam düzelteyim diye. Ama,
eleĢtirilmezseniz... Mesela, Suriye politikası, Ģimdi çöktü Suriye politikamız. Yani, üç yıl önceki iddialara baktığımızda, Ģu anda
geldiğimiz noktada Suriye‟ de hiçbir etkimiz yok çünkü eleĢtirilmediniz ve eleĢtiri yapanları da yaftaladınız “ ĠĢte bunlar Türkiye'nin
geleceğinin önüne set koyuyorlar.” filan diye. Hatta pek çoğu iĢinden oldu, devre dıĢı kaldı, o basın kuruluĢlarına ilanlar verilmedi,
güçsüzleĢtirildi, iĢsizleĢtirildi ve Ģu anda tek sesliliğe doğru giden bir medyamız var. Bu ancak üçüncü dünya ülkelerinde oluyor. Bakın,
bir ülkedeki demokrasinin kalitesi medyanın çok sesliliğinden geçer ve medyanın özgürlüğünden geçer, özgürlük endeksinden geçer.
Hani, hep “ grafikler” diyorsunuz ya, “ Ġhracatımız Ģöyle oluyor, enflasyonumuz böyle düĢüyor...” ġu anda basın özgürlüğü ibresi hep
baĢ aĢağı gidiyor, dünyada sıralamaya baktığımızda hep baĢ aĢağı gidiyoruz, son derece alt sıralardayız, hak ettiğimiz yerin çok
altındayız. Bu konuda ivedi olarak bir Ģey yapılması lazım, sizin bir iĢaret vermeniz lazım. “ Biz en aykırı düĢüncelere bile açığız,
öncelikle medya özgür olsun.” diye sizin demeniz lazım çünkü dünyadaki, ligdeki görüntümüz bununla sınırlanıyor. Bakın “ Biz 150
milyar dolar ihracat değil, 200 milyar dolar yapıyoruz” la değil -Çin 2 trilyon dolar ihracat yapıyor, onunla kıyaslanmıyor- Ġnsani
GeliĢmiĢlik Endeksi‟ nde insan hakları, ifade özgürlüğüyle değerlendirileceğiz. Yoksa, Hindistan, Çin, Suudi Arabistan da ihracat
yapıyor, petrol satıyor yani bunlarla değerlendirilmeyeceğiz. Demokrasimizin kalitesi ifade özgürlüğünün kalitesi, basın özgürlüğünün
kalitesiyle değerlendirilecek. Ancak, ne hikmetse, Hükûmet bununla ilgili hiçbir Ģey yapmıyor, hatta her gün geriye gidiyoruz.
Sayın Bakan, reform diyorsak bu konuda reform yapalım yani basını özgürleĢtirmek yolunda neler düĢünüyorsunuz? Her 2
bakanımıza da soruyorum. Bu konuda ivedi olarak... ġu anda gazeteci bulamayacaksınız geriye kalan çünkü Ģu anda üniversitelerin
gazetecilik bölümlerinde okuyan öğrencilerin gelecekte gazeteci olabileceklerine dair bir umutları yok. Yani, eleĢtiri yapabilecekleri,
köĢe yazısı yapabilecekleri “ Ben gazeteci olacağım ve saygı göreceğim.” noktasında bir umutları yok. Bunun önünü ivedi olarak
açmamız gerekiyor.
Diğer bir konu ifade özgürlüğü meselesi. ġimdi, devletler sorunlarını çözemedikleri zaman, kangren olduğu zaman ve eğer ki
eleĢtirilmiyorlarsa da gelen her türlü itiraza “ terörist” derler, “ hain” derler, “ öteki” derler, yargılarlar, kendi medyaları onlara “ hain”
diye manĢetler atar ve bu Ģekilde yaftalanır ve böyle gideriz. Ġfade özgürlüğü konusunda, bakın, en aykırı düĢüncelerin dahi ifade
edilebilmesinin önünü açmanız gerekiyor ama Sayın CumhurbaĢkanı maalesef bu yönde hain ilan etme konusunda son zamanlarda
bayağı bir mahir.
Memleketin 2 binin üzerinde akademisyeni bir bildiriye imza attı, dediler ki: “ Bu kan dursun, insanlar ölmesin.” Hatta ve hatta
baĢka bir örnek de, bir televizyon programında bir kadın çıktı -bir öğretmen- ve dedi ki: “ Çocuklar ölmesin.” Buna dahi soruĢturma
açıldı, bu noktaya geldik.
Bunlar gerçekten Batı‟ da... Bakın dünyaya, Ģimdi, dünya artık globalleĢiyor ve hepimiz dıĢarı gidip geliyoruz. Yurt dıĢında
karikatür hâlinde Türkiye. Yani, böyle bir Ģey, bir Batı dünyasında en aykırı düĢünceler dahi söylenir ve hiç kimse hiç kimseyi “ hain”
diye yaftalamaz. Ama, burada “ Çocuklar ölmesin.” diyen bir öğretmen dahi bir soruĢturmayla karĢı karĢıya kalabiliyor.
Bakın, Anayasa'yı tartıĢacağız, Anayasa UzlaĢma Komisyonunda olacağız. En aykırı düĢünceler dahi oraya akabilmeli,
toplumsal talepler oraya akabilmeli. Bunun mekanizması da ifade özgürlüğünden geçiyor.
Sayın Bakan, eğitim reformundan bahsettiniz. Bakın, demokrasi... ġimdi, eğitim reformu dediğimiz yalnızca eğitime ne kadar
para harcadığımız değil, içeriği çok önemli. Eğer ki demokratik bir ülke olacaksak eğitimden baĢlayacağız. Eğitimde ayrımcılık
meselesini, demokrasi meselesini, çoğulcu bir yapı olduğumuzu, çok kültürlü, çok kimlikli olduğumuzu, cinsiyet eĢitlikçi bir anlayıĢı,
bütün bunları eğitimde anlatacağız çocuklarımıza. Bu kuĢaklar maalesef bence kayıp kuĢaklar. Sizin kuĢağınız, benim kuĢağım, Ģu anda
yetiĢen kuĢak hiçbirimiz eĢitliği tesis edemedik memlekette, demokrasiyi tesis edemedik, kurumsallaĢtıramadık. Bari geleceğimizi
kurtaralım. Bu yönde adımlar atılması lazım. Reformlardan sorumlusunuz. Eğitimde yalnızca kaç para harcıyoruz, kaç tablet veriyoruz
değil, içerik anlamında demokrasi kültürünü çocuklarımıza anlatabilecek iklimi yaratmamız gerek. Çok dilli eğitimden korkmamız
gerekiyor mesela. Ya, ana dil temelli çok dilli eğitim. Bakın, her gelen bakana söyleyeceğim bunu. Ben on beĢ yıl boyunca Ermeni
okullarında yöneticilik yaptım, o okulda da okudum. Kendi ana dilimle baĢladım eğitime, sonra ulusal dille eğitim aldım, Evrensel dili
çok daha rahat öğrendim. Ana dil temelli çok dilli eğitim ulusal dili öğrenmemde engel değil. Daha pedagojik hem de daha kolay bir
Ģekilde evrensel dilleri de öğrenebiliyorsunuz. Bütün dünyada örnekleri var. Bu bir öcü değildir Türkiye için. Türkiye pek çok konuyu
öcü gördü ama sonra geldik baktık “ Ya, bunda bir sakınca yokmuĢ.” denilebildi. Bu konuda da adımlar atalım, cesur adımlar atalım. Bu
barıĢın bir vesilesidir. Toplumsal barıĢın ve bütün kesimlerin buralı hissetme anlamında “ Evet, benim devletim bu konuda tedbirleri
aldı.” demesi için bir vesiledir. Bu konuda da adımlar atılması önemlidir.
Gelir Vergisi Kanunu‟nda bir reformunuz var. Bakın, gelir vergisi çok düĢük alıyoruz. 93 milyar lira sanıyorum bu yılki hedef,
bunun da yüzde 70‟ i emekçiden alınıyor. Geriye kalıyor 20-30 milyar lira topu topu. Türkiye'de çok büyük noktada gelirler elde
ediliyor, rantlar elde ediliyor ama bunlar vergilendirilmiyor. Özellikle rant vergisi konusunda, sanıyorum Sayın CumhurbaĢkanı bu
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konuda engel olmuĢtu, geçen dönem Sayın Davutoğlu‟ nun niyeti vardı. Ancak, müteahhitlere Ģu anda dokunmamak anlamında
sanıyorum, rant vergilerine girilmedi. Özellikle rantların vergilendirilmesi konusunda adım atmanızı talep ediyorum. Ve gerçekten,
gelir vergisinde çok kazanandan -bu kliĢedir- çok vergi almanın önünü açmamız gerekiyor, dolaylı vergileri düĢürmemiz gerekiyor. Bu
konuda gelir vergisi reformunu da ne zaman gündeme getireceksiniz ve bu rantlar vergilendirilecek mi Sayın Bakan, bunu merak
ediyorum.
ġimdi son, çok kısa süre kaldı. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına ben de geleceğim doğal olarak. ġimdi, ben Hristiyanım. Binlerce
yıldır bu topraklarda Hristiyanlık da yaĢıyor. Bir zamanlar çoktuk, Ģu anda az kaldık yani yüzde 40 küsurlardan Ģu anda binde 1‟e
düĢmüĢ durumdayız. Musevilerin de sayıları çok daha az. Hani hep Sayın Demirel‟ in bir lafı vardır “ Yüzde 99‟ u Müslüman, yüzde
99‟u Müslüman.” Bu hep bir teranedir, söylenir. Ama binde 1. Yüzde 99 da değil, 99,9. Öyle söylenir ama öyle değildir, içinde pek çok
renk vardır. Müslümanlığın da pek çok mezhebi var ve aynı zamanda Aleviler var, iĢte Hristiyanlar var ve Museviler var. Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı…
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Müslüman değil mi onlar?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Herkes kendini nasıl tanımlıyorsa odur bence, ben böyle bakarım.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ermenilerin de Müslüman olanları var.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet, var tabii ki.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – O zaman 99‟dan, oradan nasıl bir hesap yapabiliyorsunuz?
BAġKAN – KarĢılıklı Ģeye girmeyin Sayın Gizligider.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hesap değil bakın.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Paylan, ek süre veriyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġnançlısı var, inançsızı var. Batı sonuç olarak bunu Ģöyle çözmüĢ: Ġnanç vergisi adında bir Ģey
oluĢturulmuĢ, kurumlar yani dinler kendilerini örgütlemiĢler ve isteyen istediği inanç kurumuna o vergisinin bir bölümünü, yüzde 1‟ ini,
yüzde 3‟ ünü, yüzde 5‟ ini bağıĢlıyor ve bu Ģekilde o kurumlar finanse ediliyorlar, bu Ģekilde çözen devletler var. Bizde ise ne yapıyoruz?
Mesela, ben de vergi veriyorum, Museviler de vergi veriyor, herkes vergi veriyor ancak bizim doksan küsur yıldır haklarımız
gasbediliyor. Yani, Ermenilerin Ģurada 2 bin küsur kilisesinden kaldı 34 tane, 40 tane papazımız var, bizim bir patrikhanemiz var, dinî
bir örgütlenmemiz var. Açıkça söyleyeyim, biz yardım da talep etmiyoruz ama Ģunu biliyoruz: Biz vergi veriyoruz ve bizim
vergilerimizle Sünni Ġslam camileri finanse ediliyor, bu doğru değil. Herkes vergi verirken, bir reform yapılacaksa -yeni anayasa için
söylüyorum- “ Ben vergimin yüzde 3‟ ünün -atıyorum- camiye gitmesini istiyorum.” diyebilir kendi mahallesinde. O yerel demokrasi
diyoruz ya, öyle bir Ģey olacak diye umut ediyoruz veya “ Ben kiliseye gitmesini istiyorum.” , “ Ben havraya gitmesini istiyorum.”
diyebilir. Böyle bir reform yapalım. Sebebi Ģu çünkü: ġu anda genel bütçe rakı vergisi, Ģarap vergisiyle, at yarıĢı vergisiyle, faizle
finanse ediliyor. Ya, bunlar benim bildiğim, Ġslam‟ da haram. Ya, haramla finanse edilen bir Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı var. Genel devlet
anlayıĢında haram veya helal diye bir Ģey olmaz, vergi vergidir çünkü devlet böyle bakmaz, nötr bakar ama herkes kendi istedi ği
Ģekilde bu kurumları…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Paylan, lütfen tamamlayınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Aynı Ģekilde, devletin bir dinî kurumu olacaksa bu bir koordinasyon kurumu olmalıdır yani
ihtiyacı olan cemaatlere destek veren bir koordinasyon kurumu olmalıdır ve bütün inançların temsilcileri bu kurumda yer almalıdır. O
zaman da bir Diyanet ĠĢleri BaĢkanı çıkıp “ ĠĢte bu kırmızı çizgimizdir, bu değildir, Ģöyle olur, böyle olmaz.” diye ahkâm kesmez çünkü
bir inancın temsilcisi diğer inançlar hakkında ahkâm kesemez. O Diyanet ĠĢleri BaĢkanının da taraflı olmaması gerekiyor. Bir eĢitlik
çerçevesinde bir koordinasyon kurumu olsun ve bütün inançlara eĢit çerçevede baksın ve ihtiyacı varsa hepsine belli kaynaklar
aktarılsın ama eĢitlik çerçevesinde bu olsun. Böyle bir adımı mutlaka atmamız gerekiyor. Bakın, çünkü siz “ EĢitlik kurumunu
oluĢturacağız.” diyorsunuz ve eĢitlik kurumunun adına “ ayrımcılıkla mücadele ve eĢitlik kurumu” dediniz sanıyorum değil mi? Ġnsan
hakları kurumunu eĢitlik kurumu yapacağız. Ne diyecek acaba eĢitlik kurumu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıyla ilgili? Yarın öbür gün bir
rapor çıkacak, eğer ki tarafsız bir eĢitlik kurumu olacaksa “ Bak, burada haksızlık yapıyordunuz.” diyecek size. Eminim ki, eğer ki
objektif bir eĢitlik kurumu oluĢursa “ Burada ayrımcılık yapıyorsunuz.” diyecek, hemen raporunuzu çıkaracak. Bu reformu ivedi olarak
yapmamız gerektiğini sanıyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Açıkkapı…
EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sayın BaĢkanım, Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli
üyeleri, kıymetli bürokratlar, kıymetli basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BaĢta Ġslam dini olmak üzere, bütün dinler aralarındaki farklılıklara rağmen insanlığın kurtuluĢ ve mutluluğunu amaç edinirler.
Semavi dinlerin temel mesajlarında barıĢ, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi önemli hususlar yer tutmaktadır.
Esasen, dinler hem iç hem de dıĢ barıĢı tesis eden en kadim olgulardır. Toplumun birlik ve beraberliğinin en önemli çimentosu olan
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yapmıĢ olduğu faaliyetler toplumumuzda takdirle karĢılanmaktadır. Din, insanlara doğumundan evliliğine,
vefatına ve sonrasında icra edilecek merasimlere kadar insanları ilgilendirmekte olan bir ihtiyaçtır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı zaman
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zaman tartıĢmaların içine çekilmeye çalıĢılsa da toplumda yapmıĢ olduğu hizmetlerle milletimiz tarafından takdirle karĢılanmaktadır.
Doğru bilginin ve sahih Ġslam anlayıĢının toplumda öğretilmesini ve yaygınlaĢmasını sağlayan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının varlığı,
diğer Müslüman ülkelerde Ġslam adına karĢılaĢılan Ģiddet, terör, anarĢi ve aĢırılıkların ülkemizde yaĢanmamasının temel sebebidir
çünkü BaĢkanlığın hizmetleri sunarken kullandığı dil herkesi kuĢatıcı, kapsayıcı ve bütünleĢtirici olmaktadır.
Saygıdeğer BaĢkanım, kıymetli Komisyon üyeleri; Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında görev alan din görevlileri aĢkla görevlerini ifa
etmektedirler. Çocukların, kadınların, gençlerin, engellilerin ve herkesin rahatça geldikleri mekânlar olarak camilerimizde görev
yapmaktadırlar. YaĢanılan çağımızın ihtiyaçları dikkate alınarak, teknolojik imkânları da kullanarak insanlara din hizmetleri sunmaya
gayret edilmektedir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı sosyal, kültürel içerikli din hizmetlerine ayrı bir önem vermektedir. Dinî gün ve
gecelerde programlar düzenlemekte, ilgili birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit
ve ilan etmekte, bunun için gerekli çalıĢmaları yürütmektedir. Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî
konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaktadır. Ġhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açılmakta ve bunlarla ilgili iĢler
yürütülmektedir. Ġslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî sosyal teĢekküller ve geleneksel dinî kültürel oluĢumlarla ilgili
çalıĢmalar yapmaktadır. Toplumsal sorunlar karĢısında sessiz kalmamaktadır. Ceza infaz kurumu, tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi,
sağlık kuruluĢları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaĢlara irĢat hizmetleri götürmektedir. YaĢanılan sosyal problemleri, sorunları ve
sıkıntıları din hizmetlerinin bir parçası olarak düĢünmekte, bundan dolayı da kadınla alakalı sorunlardan gençlerin yaĢadığı sıkıntılara,
engellilerin manevi desteklerinden ailelere dinî rehberlik desteğine, yüzyıllardır Batı‟ da uygulanan hastanelerde manevi bakımdan
cezaevlerinde irĢat programlarına, ülkemizdeki misafirlere din hizmeti ve Kur‟ an hizmeti sunmaktan kötü alıĢkanlıklara ve bağımlılara,
toplumumuzda ayrımcılıktan kargaĢaya, ahlaki yozlaĢmaya kadar bütün bu hususlarda toplumda bilinç oluĢturmaya ve yol göstermeye
çalıĢmaktadır. Son zamanlarda Kutlu Doğum, Camiler Haftası ve ramazan gibi zaman dilimlerinde yurt içinde ve yurt dıĢında bütün
personeliyle birlikte hizmet verebilmek için çaba sarf etmektedir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Diyanet TV‟ nin, Diyanet Radyo ve Kur‟ an
Radyonun kurulmasıyla toplumu din konusunda aydınlatma görevini daha yaygın ve etkin bir Ģekilde yerine getirmeye çalıĢmaktadır.
Ayrıca, kendisine ayrılan bütçeden toplumsal problemlerle ilgili bastığı eserleri, Kur‟ an-ı Kerim ve siyer gibi eserleri okuyucunun
hizmetine sunmaktadır.
Ġktidarımız döneminde, Kur‟ an kursu öğreticileri vasıtasıyla her mahallede, her bölgede Kur‟ an kursları açılmakta, yediden
yetmiĢe kadar herkese sahih dinî bilgiler çerçevesinde doğru bilgiler ulaĢtırılmaktadır. Yaygın din eğitimi kurumlarının en baĢında yer
alan Kur‟ an kurslarını toplumsal talepler doğrultusunda çağımızın Ģartlarına göre yeniden yapılandırmıĢ ve daha iĢlevsel hâle
getirmiĢtir.
Yurt dıĢına yönelik faaliyetler sadece oralara din görevlisi göndermekle kalmamakta, Türkiye Diyanet Vakfının destekleriyle
oralardan getirilen öğrenciler Uluslararası Ġlahiyat Programı kapsamında ülkemizde değiĢik ilahiyat fakültelerinde okutulmakta, mezun
olduktan sonra kendi ülkelerinde din hizmetleri vermeleri imkânını sağlamaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer bazı STK‟ lar ve vakıflarla beraber yapılan yardım organizasyonlarıyla büyüyen, geliĢen ve
değiĢen Türkiye‟ nin misyonuna uygun hareket edilmektedir.
Kıymetli BaĢkanım, çok kıymetli Komisyon üyeleri; ayrıca, milletvekili olduğum Elâzığ‟ ımızın -dört bin yıllık kadim bir tarihi
olan ve önemli bir inanç merkezi durumunda bulunan- Ulu Camisi, Sarahatun Camisi, Alaca Camisi, KurĢunlu Camisi, Ağa Camisi‟ yle
Harput, hâlen faaliyetini baĢarıyla yürüten, bünyesinde Harputlu müelliflerin eserlerinin ve temel dinî kaynak eserlerinin bulunduğu
Ġslami Ġlimler AraĢtırma Kütüphanesi‟ yle Fırat Üniversitesi doktora derslerinin yapıldığı sınıflar ile hizmet içi eğitim ve kıraat ihtisas
kurslarının yapıldığı sınıfları olan eğitim ve araĢtırma merkezi Harput Eğitim Merkezinin külliyeye dönüĢümü hâlinde bu mirasımız
kadim tarihiyle yeniden buluĢturulacak ve bölgemize, ülkemize daha fazla hizmet yapabilme fırsatını yakalayacaktır.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.
Sayın Çam…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri, Sayın bakanlar, kamu kurum ve kuruluĢlarının değerli temsilcileri, değerli basın
mensupları; gecenin bu saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Elvan‟ ın sunumunu gerçekleĢtirdiği kitapçığın 17‟ nci sayfasında “ Türkiye tüm dünyada barıĢın ve demokrasinin hâkim
olmasından yanadır. Bu kapsamda, „ Yurtta sulh cihanda sulh‟ vecizesini karıĢma, bulaĢma, iliĢme, görme gibi algılayanların aksine
dünya barıĢına katkı sağlayan bölgesel ve küresel bir aktör olduk.” diyor. Ben Sayın Elvan‟ ın bu konularda ne kadar titiz olduğunu
bilirim, bunu mutlaka okumuĢtur ama burada sunumda gerçekleĢtirmedi bize, atlayarak gitti. “ KarıĢma, bulaĢma, iliĢme, görme” ve
“ bölgemizde küresel bir aktör” olduğumuzu söylüyor. Vallahi Sayın Bakan bana Ģimdi etrafımızdaki komĢulardan barıĢık olduğumuz
bir ülke söyle, ben de çıkayım Ģuradan, 1‟inci kattan kendimi alaĢağı atayım yani. “ Yurtta sulh cihanda sulh” doğru, büyük kurtarıcımız
Mustafa Kemal Atatürk bize eser bırakmıĢ, biz de onun takipçisiyiz.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bir tane var; kürdistan federe bölgesi.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – E, Ģimdi ne içeride barıĢık durumdayız ne de komĢularımızla barıĢık bir durumdayız. BarıĢık bir
durumda olmadığımızı da herkes biliyor. Dolayısıyla bunu yadırgadığımı söylemek istiyorum.
Burada Türkiye Ġnsan Haklarıyla ilgili açıklamalarda ve bütçesinde söylediniz. Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu, bildiğiniz gibi
2012 yılında yasalaĢtı. Bu komisyonlarda görüĢülürken Türkiye Ġnsan Hakları Kurumunun yapısı, iĢleyiĢi, yönetim tarzı, temsiliyle
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ilgili birçok eleĢtirilerde bulunduk ve komisyonlarda dedik ki: Bunun kamuoyunda, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde,
sendikalarda, barolarda sosyal taraflarca iyice tartıĢılması, konuĢulması ve temsilde adaletin sağlanması gerekir. Ama ne yazık ki bu
dinlenilmedi ve orada çıkarıldı. ġimdi 11 kiĢilik yönetiminin 7‟ sini Bakanlar Kurulu, 2‟ sini CumhurbaĢkanlığı atıyor; böyle bir kurum
oluĢturuldu.
Geçtiğimiz günlerde, 11 Ocak 2006 tarihinde Hükûmet sözcüsü Sayın Numan KurtulmuĢ da Bakanlar Kurulu toplantısının
gündeminde Türkiye Ġnsan Hakları ve EĢitlik Kurumunun kurulması hakkında kararları basınla paylaĢtı sanıyorum ve kurumun bir
paket içinde görüĢüldüğünü ifade eden Hükûmet sözcüsü vize muafiyeti koĢulu olarak tasarlanan bu kurumun iĢkenceyi önlemek
amacıyla birlikte kamu, özel sektör içerisinde karĢılaĢılabilecek ekonomik ve sosyal haklara eriĢimdeki ayrımcılığa dayalı ol ası hak
ihlallerine karĢı kurulacağını ve asla yasama, yürütme ve yargıya müdahale etmeyecek nitelikte olacağını belirtti. Siz belirttiniz Sayın
Bakan. Ama Türkiye‟ de iĢkencenin, faili meçhul cinayetlerin, gözaltında kayıpların, insan hakları ihlallerinin ne kadar büyük boyutta
olduğunu her geçen gün izliyoruz ve kimi uluslararası incelemelerde ve kimi uluslararası kurumların yaptığı araĢtırmalarda da
Türkiye‟ de büyük çaplı insan hakları ihlallerinin olduğunu da yine hep birlikte izliyoruz. Bu bizi gerçekten yaralıyor. Özell ikle bu
yüzyılda ülkemizde faili meçhul cinayetlerin olması, iĢkencenin olması ve kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri ve buna benzer hak
ihlallerinin olmuĢ olması gerçekten üzücü. Bunlarla ilgili muhalefetin görüĢ ve önerilerini mutlaka dikkate alınması ve onların
tasarladığı Ģekilde görüĢ ve önerilerin de mutlaka oraya dercedilmesi gerekir.
Diğer bir bütçe MĠT‟ le ilgili. Suruç olayı olduğunda Suruç‟ a gittim. YaklaĢık olarak 32 insanın hayatını kaybettiği bir katliamdı.
Oraya 2 canlı bomba geliyor ve patlatıyor bombayı ve 32 masum insan hayatını kaybediyor. DüĢünüyorum ben, 1927 yılında kurulmuĢ,
seksen dokuz yıllık bir örgüt, MĠT, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı. Sayın CumhurbaĢkanı diyor ki: “ Biz Kemal Kılıçdaroğlu‟ nun nefes alıĢ
veriĢini bile takip ediyoruz.” Ama Suruç‟ ta 32 insan, gencecik insan hayatını kaybediyor, devlet bunu bilmiyor. Bizim nasıl bir Millî
Ġstihbarat TeĢkilatımız var? Veya Ankara‟ da… Tesadüfen bugün buradayım. Ben de o gün oradaydım bir sendikacı olarak, bir iĢçi
olarak, barıĢ ve kardeĢlik için, insan hakları için ben de oradaydım; 20 metre ilerimde patladı. Bir tesadüf eseri buradayım. Nasıl oluyor
ki canlı bomba geliyor, orada patlatılıyor, 105‟ e yakın insan hayatını kaybediyor.
Peki, bizim Millî Ġstihbarat TeĢkilatı ne yapar? Ne yapar yani? Görevi nedir? Tırlarla silahları Suriye‟ ye, oraya buraya
göndermek midir yoksa içeriye sızan IġĠD ve farklı örgütlerin ne yapacağıyla ilgili incelemeleri, araĢtırmaları yapmak, muhtemel böyle
cinayetleri önceden tespit etmek midir?
ġimdi, sordum Suruç‟ ta cumhuriyet savcısına ve kaymakama, dedim ki: Bu kadar, 32 insan hayatını kaybetti. Herhangi bir
güvenlik görevlisinin olmaması sevindirici ama aynı zamanda merak ediyorum, bu insanlar burada toplanacaklar, etkinlikler
yapacaklar, sunumlar yapacaklar, basın açıklaması yapacaklar ve burada bir tek güvenlik görevlisi yok. Neden? Savcının ve
kaymakamın söylediği cevap Ģu: “ Efendim, bizden güvenlik görevlilerinin yakın olmasını istemediler, uzak kalmasını istediler çünkü
yakın olsa bir tahrik unsuru dediler ve bu nedenle biz emniyet güçlerini o gençlerden uzak tuttuk.” Ben kırk yıldır sendikal mücadele
veriyorum, basın açıklamaları yapıyoruz, Ģunları yapıyoruz; biz 20 kiĢiysek 500 polis vardır arkadaĢlar, 500 polis vardır. Her seferinde
biz de söyleriz: Aman polisi uzak tutun. Sivili, resmîsi, kameraya çekeni, kayıt yapanı, fotoğraf çekeni, dinleyeni, içimize gireni dâhil
olmak üzere bir ton polis vardır arkadaĢlar ama Suruç‟ ta polis yok, ama Ankara‟ da Gar Meydanı‟ nda polis yok arkadaĢlar. Neden? O
zaman, insanın aklına Ģöyle bir Ģey geliyor: Türkiye bir noktaya çekilmek isteniyor, terörün zirve yapması isteniyor, suçsuz günahsız
insanların ölmesi isteniyor ve oradan da bir yere gidilmek isteniyor. Ġnsanın aklına gelen bu. Evet, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı bunu
önleyemiyorsa, gerekli tedbirleri almıyorsa orada bir kusur var arkadaĢlar, bir görev ihmali var.
Ama ben artık MĠT‟ in MĠT olmaktan çıktığını, “ KĠT” olduğunu düĢünüyorum. “ KĠT” nedir? KiĢisel istihbarat teĢkilatı. Sayın
CumhurbaĢkanının kiĢisel istihbarat teĢkilatı oldu ve çıktı. Bilemiyorum, varsa söylesin buradaki arkadaĢlarımdan herhangi birisi Millî
Ġstihbarat TeĢkilatında görev yapıp da en zirveye kadar çıkan, en alttaki istihbarat elemanı dâhil olmak üzere emekli olduklarında kimse
onların isimlerini bilmez, hatırlamaz; nerede yaĢarlar, ne yaparlar, nasıl geçinirler hiç kimse bilmez ama Türkiye‟ de Millî Ġstihbarat
TeĢkilatı BaĢkanı herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı oluyorsa o kurum bitmiĢtir arkadaĢlar, bitmiĢtir ve tekrar geri göreve
geliyorsa ve tekrar Millî Ġstihbarat TeĢkilatının BaĢkanlığına getiriliyor ise, kusura bakmayın arkadaĢlar, o iĢ bitmiĢtir arkadaĢlar.
Millî Ġstihbarat TeĢkilatının bu kadar politize edilmesi, bu kadar siyasallaĢtırılması hiçbirimizin, hiç kimsenin, hiçbir siyasi
partinin hayrına değildir arkadaĢlar ve olamaz.
Diyoruz ya, Diyaneti gözümüz gibi korumamız gerekiyor. E bu ülkenin de baĢka Millî Ġstihbarat TeĢkilatı yok. SavaĢta, barıĢta,
içeride, dıĢarıda koruması, korunması gereken, korumamız gereken teĢkilat siyasetle uğraĢıyor, BaĢkanı milletvekili adayı olmak için
baĢvuruyor, istifa ediyor, sonra tekrar geri geliyor arkadaĢlar. Bu, kabul edilebilir bir tutum ve davranıĢ biçimi değildir arkadaĢlar.
MĠT'in üstünde bir siyasi örtü vardır arkadaĢlar, orası tamamen siyasallaĢmıĢtır. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ve MĠT, sanki bir
siyasi partinin, bir iktidarın âdeta arkabahçesi olmuĢ durumdadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
Evet, Diyanet; hepimizin korumamız gereken, kollamamız gereken bir teĢkilat. Tamam, bir itirazımız yok. Bugün bu salonda
bulunanlardan hiçbirimiz ne dinimizi ne mezhebimizi özel olarak seçmedik arkadaĢlar, hiçbirimiz. DoğuĢtan: doğduk Müslüman.
DoğuĢtan annemiz veyahut da babamız hangi mezheptense o mezhebe tabi olduk arkadaĢlar. Bunun dıĢında herhangi bir tercihimiz
olmadı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, lütfen toparlayalım.
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bu da bizim Ģerefimiz, onurumuz; hangi dinden hangi mezhepten olursak olalım o insanın onurudur,
Ģerefidir ve onu korumamız ve kollamamız gerekir ama Ģimdi düĢünün: Bir ülkede geçmiĢin BaĢbakanı, bugünün CumhurbaĢkanı seçim
meydanlarına çıkıp meydanda miting yapıyor ve çıkıyor konuĢuyor, diyor ki: “ Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı Kemal
Kılıçdaroğlu‟ nu biliyorsunuz, Dersimli, Kürt.” Buraya kadar bir Ģey yok. “ Ve üstelik Alevi.” “ Yuhhh…” diye miting alanında bulunan
insanlara yuhalatıyor arkadaĢlar.
30 ilde yapılan mitinglerde bunların hepsi yaĢandı arkadaĢlar. Bir ülkenin BaĢbakanı seçim meydanlarında ana muhalefet partisi
liderini bu söylemle konuĢup yuhalatabilir mi?
Dönüyor dönemin BaĢbakanı, bir baĢka siyasi partinin genel baĢkanına diyor ki: “ O ZerdüĢt‟ tür.”
ġimdi, arkadaĢlar, Diyanet ne yapar o zaman? “ Sayın BaĢbakan, Diyanetin Ģöyle bir kutsal görevi var; insanları ırk, dil, din,
mezhep, inanç olarak böyle bir ayrıma tabi tutması mümkün değildir, yanlıĢ yapıyorsunuz.” demesi gerekmez mi? Yok.
Peki, bir ülkede BaĢbakan eline Kur'an-ı Kerim‟ i alıp da miting alanında Kur‟ an-ı göstererek seçim çalıĢması yapabilir mi
arkadaĢlar ya? Yapabilir mi bunu? Ama bu ülkede oluyor ve bu yapılıyor, yapıldı, haziranda yapıldı, insanlara el bastırıldı. ġimdi, böyle
bir Diyanet istemiyoruz biz. Diyanetin vatandaĢlara karĢı adil ve eĢit olmasını istiyoruz. Farklı mezheplerden, farklı inançlardan
toplanan vergilerle…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, son cümlelerinizi alayım lütfen.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – …sadece bir inanca, sadece bir mezhebe hizmet etmesine, o mezhebin insanlarının rahatsız olması
gerekir, o mezhebe ait olan insanların rahatsızlık duyması gerekir. Ben öyle düĢünüyorum ama bunlardan rahatsızlık duyulmuyor ise o
zaman demek ki yanlıĢ bir Ģey var arkadaĢlar. Bu ülkede farklı inançlara, farklı mezheplere ait insanlar var. O insanlara bizim saygı
duymamız ve o insanlara da bizim inançları ve mezhepleri doğrultusunda ibadetlerini özgürce yapacak koĢulları ve Ģartları
hazırlamamız gerekir. Aksi hâlde, burada BaĢbakanın, CumhurbaĢkanının seçim meydanlarında insanları kilitleyerek bu Ģekilde
davranmasını doğru bulmuyorum.
Sayın Diyanet ĠĢlerinin değerli temsilcileri, sayın bakanlar; gerek 7 Haziranda gerek 1 Kasımda gerekse geçtiğimiz yıl yapılan
CumhurbaĢkanı seçimlerinde bizzat Lyon‟ da, Strazburg‟ ta, Stuttgart‟ ta ve Almanya‟ nın birçok illerinde Diyanetin otobüs tutarak, orada
ikamet eden insanları götürüp AKP‟ ye oy verdirdiklerini biliyorum. Yurt dıĢında bulunan Diyanet görevlilerinin bu iĢlerle uğraĢtığını
ve resmen, aleni bir Ģekilde propaganda yaptıklarını gördüm, tanık oldum, konsolosluklarda bulunan Diyanetin bu otobüslerle seçmen
taĢıdığına Ģahit oldum. Doğru bulmuyoruz. Diyanet, hiçbir siyasi partinin arkabahçesi değildir ve bu Ģekilde seçmen taĢıyamaz.
Görüyoruz, Bergama‟ nın ÖrlemiĢ köyünün imamı Ģimdi görevden alındı. Sadece orada Alevi vatandaĢlar var diye cenaze
namazını kıldırmıyor. Var mı böyle bir Ģey arkadaĢlar? Cenaze namazını kıldırmıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Çam, son bir dakika daha uzatma veriyorum, lütfen toparlayın.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yetmez.
BAġKAN – Efendim?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yetmez.
Kimi Alevi vatandaĢlarımızın cenazelerinde sela vermeyen imamlar var arkadaĢlar. Ne kadar acı bir olay, ne kadar üzücü bir
olay. Alevi vatandaĢ diye onun selası verilmiyor, onun cenazesi kılınmıyor. Böyle mi bir Diyanet olacak? Bizim imamlarımız,
hocalarımız böyle mi olacak? VatandaĢtan vergiyi alacak, onun maaĢıyla, onun ödediği vergiyle maaĢ alacak ama onun cenazesini,
onun selasını verdirmeyecek arkadaĢlar. O zaman bizim topyekûn Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını gözden geçirmemiz, Diyanet ĠĢlerini yeni
baĢtan reorganize etmemiz gerekir. Aksi hâlde, sadece bu Ģekliyle yürümesi mümkün değil diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Sayın Çam, teĢekkür ediyorum.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Mobbing uygulamaya son Sayın BaĢkan.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Hayır, mobbing değil ama yani biraz daha devam ederseniz bizim sela okunacak.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Peki, teĢekkür ederim.
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, yaklaĢık saat dörde kadar görüĢmelerin süreceği anlaĢılıyor, söz talepleri, soru-cevap ve
sonrasında da Sayın BaĢbakan Yardımcılarımızın talebiyle.
AĢağıda çorbamız hazır, bir çorba arası ister misiniz on beĢ dakika yoksa çorba içmeden de görüĢmeleri sürdürürüz derseniz
devam edebiliriz. (“ Devam edelim.” sesleri)
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Devam edebiliriz.
BAġKAN – Devam edelim.
Sayın Çam, genelde siz bürokrat arkadaĢlarımızın ve basın emekçilerinin de fikrini alırdınız ama bu sefer atladınız birden.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yine aklım onlarda.
BAġKAN – Evet, o zaman devam ediyoruz ara vermeden.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bürokrat arkadaĢlar içebilir ama.
BAġKAN – Yok, onlar da burayı bırakıp gitmeyeceklerine göre olmayacaktır.
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Sayın Öztürk, buyurun lütfen.
CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlarımız; ben, fazla zaman almayacağına
inandığım bir sunum yapacağım. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının bütçesi üzerine konuĢmak istiyorum.
Aslında Zekeriya Temizel Bakanımız burada olsaydı iyi olurdu çünkü konuĢmasında Ajansı tanımadığını, Ajans hakkında fazla
bilgisi olmadığını söylemiĢti. Eminim, bazı Komisyon üyelerimiz de Ajans yeni olduğu için bilgilenmek isteyeceklerdir.
BAġKAN – Buradaki arkadaĢlar, çorba yarım saat aĢağıda var, sonra olmayacak. Yani arzu edenlere de bu Ģeyi yapabiliriz.
CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Gerçi BaĢbakanlığımızın sunuĢunda da Yatırım Destek Tanıtım Ajansı en son sıraya konulmuĢ.
Sanıyorum bütçesinin azlığından olsa gerek. Aslında tabii on yıllık…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Bütçesini görüĢmedik.
CEMAL ÖZTÜRK (Giresun) – Bütçesi görüĢülmüyor.
…bir kurum, 2006 yılında 5523 sayılı Kanun‟ la kuruluyor, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
BaĢbakanlıkla ilgili bir kamu kurum. KuruluĢ kanununda hüküm bulunmayan hâllerde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi
Ankara‟ da.
KuruluĢ amacı, ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan yatırımların artırılması için Türkiye‟ de yatırım yapılmasını
özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması. Tabii, burada görevleriyle ilgili çok uzun bir
cümle var ki yaklaĢık bir sayfadan fazla noktalı virgüllerle, ben ona girmeyeceğim. Ġktisatçılar üretim faktörlerini sayarken emek,
sermaye, doğal kaynaklar, teknoloji diye devam ederiz ama en önemli unsur giriĢimci yani yatırımcıdır. Bu ajansın da birinci görevi
Türkiye‟ de yatırım yapmayı sağlamak, daha doğrusu yurt dıĢından yabancı sermayeyi, yabancı yatırımcıyı Türkiye‟ ye getirmek.
ġimdi, geçen on yıllık süreç içinde ajans yaklaĢık 17 milyar dolarlık bir yatırımı desteklemiĢ ve Türkiye‟ ye gelmesine önayak
olmuĢ, tam olarak 16 milyar 886 milyon dolarlık bir yatırımın Türkiye‟ ye gelmesine yardımcı olmuĢ. 21 ülkeden 140 proje yer alıyor
ve bu yaklaĢık 17 milyar dolarlık yatırımın da 43 bin istihdam oluĢturma potansiyeli var. Bunlardan belli baĢlıları, 1‟ inci sırada
Amerika BirleĢik Devletleri‟ nden toplam 27 proje, 2‟ nci sırada Japonya 25 proje, 3‟ üncü sırada Ġspanya 20 proje, 4‟ üncü sırada Kore
13, 5 Çin, 6 Fransa, 7 Almanya Ģeklinde devam ediyor. Toplamda 140 projenin, 140 yatırımcının Türkiye‟ ye gelmesine yardımcı olmuĢ
ve biraz önce söylediğim gibi, yaklaĢık 17 milyar dolarlık bir yatırım.
Yine 2015 yılı içerisinde ajansın yakından takip ettiği önemli projeler var ki bunların da önemlilerini dile getirerek devam etmek
istiyorum. Mesela, 3M firması, Amerikan menĢeli, 500 milyon dolarlık bir yatırım. Yine Amerikan menĢeli karbon elyaf üretimi yapan
Aksa ile Dow firmasının 300 milyon dolarlık. Yine kompozit rüzgâr kanadı üretimi 105 milyon dolarlık… Ayrıca Mercedes-Benz‟ in,
Almanya kökenli otomotiv firmasının Türkiye‟ ye 275 milyon dolarlık bir yatırımını ilan etmiĢler. Yine Avusturya kökenli kâğıt üretimi
265 milyon dolar. Devamında, yine BirleĢik Arap Emirlikleri‟ nden liman yatırımı 640 milyon dolar, ki büyüklerini sayıyorum. Çin
menĢeli 919-920 milyon dolarlık bir yatırım. Yine Fransa menĢeli 120 milyon dolarlık. Vesair, vesair devam ediyor. Ama en büyük
yatırım sanıyorum Suudi Arabistan ve Güney Kore menĢeli Kırıkkale doğal gaz çevrim santrali için 1 milyar dolarlık bir yatırım. Yine
500 milyon dolarlık Japon menĢeli lastik üretimi gibi yatırımlara önayak olmuĢ.
Değerli milletvekilleri, yatırım destek ajansları bütün dünyada önemi haiz kurumlar. Türkiye‟ nin yatırıma ihtiyacı var,
yatırımcıya ihtiyacı var. Tabii, bütçeyi konuĢuyoruz ama bütçemizin neredeyse yüzde 90 küsuru vergilerden oluĢuyor. Vergiyi kimin
vermesi lazım? Yatırımcının kazanıp vergi vermesi lazım. Türkiye‟ nin bürokratik devletten demokratik devlete geçmesi gerekirken
bence aynı zamanda iĢ adamlarının yani tüccarların, tacirlerin çok olduğu, oranının yükseldiği bir devlet de olması lazım,
zenginleĢmemiz lazım. ZenginleĢmek için yatırım gerekiyor. Bunun için de yatırımcının teĢviki gerekiyor. O bakımdan Yatırım Destek
Ajansının bütçesi bana göre yetersiz, Ģahsi görüĢümü söylüyorum. Çünkü geçen sene 40 milyon TL‟ lik bir bütçeymiĢ, bu sene 42,5
milyon TL öngörülüyor yüzde 6,25 artırımla, ki enflasyonun da altında. Bu tabii ki kurumun kendi belirlediği perspektifi ya da stratejisi
olabilir ancak Türkiye‟ ye dünyadaki büyük çaplı sermayedarların yatırım yapması için bir Ģekilde önayak olması gereken bu kurumun
çok daha aktif roller üstlenmesi gerektiğini düĢünüyorum ben.
Hepinize teĢekkür ediyorum.
Süremin tamamını kullanmıyorum gecenin geç vakti olduğu için.
Bu bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – Sayın Öztürk, teĢekkür ediyorum.
Sayın Tamaylıgil, buyurun lütfen.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın Bakanlarımız ve değerli hazırun; ben de günü devirip yeni bir güne baĢladığımız ve -yaklaĢık olarak herhâlde on beĢ saat
oldu çalıĢmaya baĢlayalı, on altıya doğru gidiyoruz- bir çalıĢma temposu içerisinde gerçekleĢtirilen ve bence kuracağınız insan
haklarıyla ilgili çatı kuruluĢa da önemli bir örnek teĢkil edecek bir çalıĢma gerçekleĢtiren Komisyonumuzu, herkesi selamlıyorum.
ġimdi, tabii, bugün 8 tane ayrı bütçe, 2 BaĢbakan yardımcısıyla beraber görüĢüyoruz ama ayrı ayrı hepsini ne Ģekilde, nasıl bir
arada değerlendiririz, kopuk kopuk, oradan bir parça, buradan bir parça. Bu da bizim torba yasaların bir örneğine benzedi, torba bir
bütçe gibi görüĢülen bir içeriğe dönüĢtü.
Ama Ģöyle baĢlamak istiyorum, özellikle BaĢbakanlık diye baktığımız zaman: Tarih ne kadar enteresan ve yaĢanan olaylar
gerçekten insanlara geçmiĢte neler söylenmiĢ, bugün ne yaĢanmıĢ diye karĢılaĢtırdığımızda ben bugünkü Sayın CumhurbaĢkanının
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BaĢbakan olduğu, Sayın Gül‟ ün de CumhurbaĢkanı olduğu günlerdeki bir tartıĢma demeyeyim de bir söylemi sizlerle -tekrar
hatırlatarak- paylaĢmak istiyorum. O günlerde bir genelge vardı ve orada iĢte, CumhurbaĢkanının yaklaĢımıyla yani açıkçası bu resmî
bayramların kutlanmasıyla ilgili, Cumhuriyet Bayramı‟ yla ilgili bir konuydu ve o zaman Sayın Gül ile Sayın Erdoğan‟ ın farklı
boyutlarda bir açıklamaya giriĢmiĢ olmasında Sayın Erdoğan “ Devlette çift baĢlı yönetim olmaz, bugüne kadar da bu ülkeyi bu hâle çift
baĢlı yönetimle getirmedik.” demiĢti ve “ CumhurbaĢkanının bir talimatı olmayacağına inanmıyorum.” dediği zaman da Sayın Gül
“ Nezih bir kutlamanın olması için Anayasa ve kanunlar gereği yetkimizi ve görevlerimizi yerine getiriyoruz.” demiĢti. Aradan yıll ar
geçti, yeni bir BaĢbakan ama o günkü BaĢbakanın CumhurbaĢkanlığı ve görüyoruz ki yine çift baĢlı bir yönetimin en açık örneğini
bugün açıkçası CumhurbaĢkanlığı bütçesinde de konuĢtuğumuz bir baĢlıkta, bugün de yine kendi bütçesini görüĢtüğümüz MĠT
konusunda görüyoruz. 2015‟ in Martında bir gece yarısı yine bir torba yasayla CumhurbaĢkanlığına bir örtülü ödenek tahsis edildi Genel
Kurul içerisinde ve bu sırada bir gerekçe ortaya sunuldu. Bu gerekçe de istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir baĢlık çerçevesinde
toparlanmıĢtı. ġimdi, seneye Allah ömür verirse tekrar, ki seneyi de bulmayacak, yine bu sene içinde ikinci bir bütçe görüĢeceğiz 2017
bütçesi için, orada soracağız MĠT‟ e, acaba bu harcamalar ve alınan görevler ve yapılan faaliyetler CumhurbaĢkanlığı kaynaklı mı,
BaĢbakan kaynaklı mı? CumhurbaĢkanı mı MĠT‟ e talimat verip MĠT gerekeni yapıyor veya BaĢbakan mı ve neye göre istihbarat
faaliyeti gerçekleĢiyor? Ve bu ülkede istihbaratı gerçekten, hele hele yaĢadığımız coğrafyanın kendi içinde taĢıdığı bu dönemsel önemli
baĢlıklar, riskler ve bu risklerin ülkemize yansımalarıyla beraber değerlendirdiğimizde çift baĢlılık değil, çok baĢlıl ığın bir örneğini de
bu bütçeler noktasında da görebiliyor muyuz diye sormak istiyorum açıkçası.
Diğer taraftan, baktığımızda, tabii, istihbarat gerçekten çok önemli. ArkadaĢlarımız önemli konularda altını çizen tespitlerini
ortaya koydular. Ben de Ģu konuyu aslında ilgili arkadaĢlardan öğrenmek istiyorum: ġimdi, askerî elektronik istihbarat imkânını
sağlayan Genelkurmayın elektronik sistemleri bildiğim kadarıyla MĠT‟ e verildi ve TSK‟ dan alındı. ġimdi, bir taraftan da EMASY A‟ yla
ilgili bir kanuni düzenleme yapıldı, son olarak da askere “ Gidin, bütün yetki sizde.” diyerek bir operatif yetki verildi. ġimdi, burada kim
nerede, kiminle, hangi organizasyon içerisinde, hangi bağlantı, hangi uyum içerisinde bu faaliyetleri gerçekleĢtiriyor dediği miz zaman
orada da büyük bir soru iĢaretiyle karĢı karĢıya kaldığımızı açıkçası görüyorum.
Diğer taraftan, vakit çok sınırlı olduğu için artık sabaha karĢı sorgulama noktasında olmaktan öte Ģunu sormak istiyorum:
RTÜK‟ le ilgili görüĢmeyi yapıyoruz. ġimdi, Sayın RTÜK BaĢkanı, siz buraya 2016 bütçesiyle ilgili bilgileri kendi üst kurulunuza
vererek mi geldiniz? Yani, üst kurul üyeleriniz 2016 bütçenize ne kadar vâkıf ve ne kadar bilgi sahibi bu konuyla ilgili? Çünkü,
RTÜK‟ le ilgili baktığınız zaman, böyle bir değerlendirmeyi kendi RTÜK üst kurul üyelerinde de görüyoruz. Diğer taraftan, tabii,
RTÜK baĢlığında, açıkçası hem frekans ihaleleriyle ilgili olarak ve frekans ve yayın geniĢleme taleplerinin kimlere nasıl verildiğiyle
ilgili epey sorgulama var. Yani, TRT ve TRT‟ ye bağlı taleplerin hemen karĢılanıp, diğer taraftan özel radyo ve televizyon
kuruluĢlarının bu taleplerle ilgili olarak frenlendiğine dair ve yine karasal yayın frekans ihalesinin üç yıldır yapılamamıĢ olmasının
sebeplerini sorgulamaya kadar yine, aynı Ģekilde, seçim dönemlerinde YSK‟ nın üstünde olan, bu seçim dönemlerindeki aslında
demokrasiye ve eĢitliğe ve demokrasinin herkese yansıyacak uygulamalarının yayıncılıkta da görülmesi bağlamında YSK ve RTÜK
açısından ortaya konan paylaĢımlarda Ģimdi YSK‟ nın ortadan kaldırılıp RTÜK‟ e doğru dönüĢtürülen eğilimin hangi aĢamalarda
gerçekleĢtiğini açıkçası sormak ve sorgulamak isterim.
Sonra, tabii, TRT‟ yle ilgili RTÜK ne yapmaktadır, onu da merak ediyorum. Çünkü, YSK tarafından taraflı yayın yaptığına dair
kesinleĢmiĢ kararlar olmasından dolayı ve yine RTÜK‟ ün kendini çekse bile TRT Genel Müdürlüğünün görevlendirmesi noktasında bir
görev paylaĢımı olduğu dikkate alındığında acaba bu süreç içerisinde TRT tarafından gerçekleĢtirilen yayıncılık -tırnak içindekianlayıĢını sorgulamada nasıl davrandığını merak ediyorum. Yani, geçenlerde Mustafa Kemal Atatürk ve Ġnönü‟ yle ilgili bir televizyon
programının gerçekleĢmesi ve o programın içeriğindeki söylemleri de fikir özgürlüğü gibi görüp savunan bir TRT Genel Müdürünün
değerlendirmelerini nasıl buluyorlar acaba? Veya bir kadın olarak sorduğumda… Ġnançer diye bir kiĢi vardı, kadının hamileliğinden
tutun kadının aile yaĢamındaki çalıĢmasına kadar programlar yaparak hakaretler ediyordu ama promo edilip daha çok çalıĢtırılan bir kiĢi
için TRT‟ nin bu tutumuna karĢı yüksek kurul olarak değerlendirmeleri ne olmuĢtur? Tabii ki sayın bakanlar açısından da bunu sormak
isterim açıkçası.
Sonra, Diyanete geldiğimde… Çok konuĢuldu Diyanetle ilgili baĢlıklar. Tabii, bu meĢhur verilen fetva, öyle cevap verildi,
böyle… Aslında, Ģunun gerçeğini buradaki arkadaĢlar tam dörtlük dörtlük nereye vardı, nedir, ne değildir diye anlatırlarsa gerçekten
milletvekillerimizin açıklaması yerine kendilerinden bunu duymuĢ olmanın getireceği cevap bence çok daha önemlidir. Ama ben bir
Ģeyi daha, değiĢik bir konuyu sormak istiyorum. Bakın, bundan birkaç ay önce Diyarbakır‟ ın Kulp ilçesinde 6 küçücük çocuk bir
Kur‟ an kursunda gece yatılı kaldıklarında hayatlarını kaybettiler. Hatta Diyanet ĠĢleri BaĢkanımız gidip cenaze namazlarını kıldırdı ve
onların Ģehadet noktasında bir makamda olduklarını söyledi. Gerçekten üzüntü verici ama benim orada sorgulamak istediğim, sormak
istediğim konu Ģu: Gündüz eğitim vermekle ruhsatlandırıldığı belirtilen böyle bir kursta gece öğrenciler orada kaldığı zaman ve böyle
bir, iĢte, kalorifer var, yok, kalorifer yetmiyor, elektrikli ısıtıcıyla hayatını kaybetmesi sonucuna gelindiği zaman… Acaba bu tür kaç
tane kurs var? Bu Kur‟ an kurslarının denetimi, faaliyetleri nasıl gerçekleĢiyor? Ve bugün böyle bir acı sonuç yaĢandı. Böyle bir sonuca
varana kadar denetimdeki yetkinlik ve yeterlilik hangi ölçüde nasıl yapılıyor diye açıkçası sormak isterim.
Diğer taraftan, ben Diyanet ĠĢleriyle ilgili konuĢurken Diyanet Vakfının da…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, ilave süre veriyorum, buyurunuz.
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BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – …ihmal edilmemesi gerektiğini düĢünüyorum ve Diyanet Vakfıyla ilgili olarak
değerlendirmeleri yaparken size, kısaca, bundan yedi sekiz sene önce yaĢadığımız, benim, Almanya, Avusturya, Hollanda‟ da izinsiz
halka arz yapan firmalarla ilgili gittiğim dönemlerdeki çalıĢmalarda DĠTĠB‟ in, Diyanet Vakfının yurt dıĢı örgütlenme içerisinde hangi
rolleri oynadığını ve hangi nedenlerle nereye gelindiğini ve hangi cezai noktada bir araĢtırmanın yapıldığını da açıkçası oldukça merak
ediyorum.
Ve Ģimdi, yine bir Ģey soracağım, güncel yaĢanan bir olay. Bakın, bir Jet Fadıl var. O dönemde de yine böyle kutsal inançlar ve
inançlar üzerinden ticaret yaparak kendine menfaat elde etmiĢ olan bir kiĢi. Biz bir rapor hazırladığımızda Diyaneti de özellikle bu
konuda, bu tür değerleri kullanan kiĢilerin takip edilmesi için uyarmıĢtık. Yani yine aldı, yine bir sürü insanı dolandırdı ve Ģu an
hapiste. Peki, ne yapılmıĢtır, nasıl bir takibat yapılmıĢtır? Diyanet hakikaten çok önemli. Vakfının bence iyi irdelenmesi gerekiyor.
Yani, kurban kesimlerinden umrelere kadar yapılan her konuda Diyanet Vakfının bumerang açısından baktığınızda görünen,
görünmeyen yüzüyle beraber bir açık hesap verebilir noktaya gelmesi ve bunun da ortada olması gerekir. Onun ötesinde, bir de tabii ki
değerlendirme içerisinde baktığımızda bugün bölgemiz eğer bir mezhepler çatıĢması yaĢıyorsa ve bu mezhepler çatıĢması Afrika‟ dan
Orta Doğu‟ ya kadar ve bizim coğrafyamızda pek çok bölgeyi etkiliyorsa eğer bence Diyanet ĠĢlerinin özellikle bu noktada ortaya
konulan politikalarla ilgili kendi görüĢlerini de yapıcı ve doğru tespitlerle değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. SiyasileĢmeden ama
toplumdaki sevgi ve birlikteliği bir araya koyacak söylemler ve fetvalar içinde olunması gerektiğine de kalben inanıyorum. Çünkü,
dediler ki: “ Ben takip ediyorum verilen fetvaları.” Ama dini siyasileĢtirmek ve buna da aracı olacak olan bir yolu açmak son derece
tehlikeli. Hem bizim anayasal devlet tanımımıza aykırı hem de olması gereken bir yönetim ilkesine aykırı. Bu noktada da gerekli
hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.
Ve en son, basınla ilgili Ģunu söylemek istiyorum: Sayın Bakan, sarı basın kartlarıyla ilgili biraz önce bir açıklama yaptınız.
Ama sonra bir yönetmelik çıkartıldı ve bu yönetmelik birçok basın emektarı tarafından da çok eleĢtirildi. Bildiğim kadarıyla Anadolu
Ajansı ve TRT‟ nin çalıĢanlarına yani süreç olarak devlet memurluğu süreciyle de bağlantılı baktığınızda o çalıĢanlara verilen basın kartı
hakkının çok hızlandırılmıĢ bir hak olarak sunulduğu ve özellikle uzun süreli basın kartı almaya hak kazananların da birtakım siyasi
değerlendirmelerden geçirilerek tutulduğuna dair iddialar söz konusu oldu. Hatta karikatürler yapılmıĢ “ KoĢ vatandaĢ koĢ, sarı basın
kartı dağıtılıyor.” diye. Bunun gerçekliği ve bu yönetmelikle ilgili ortaya konan değerlendirmeleri tarafınızdan almak isteri m. Çünkü,
gazeteciler der ki: “ 2015 yılı gazeteciler için gözaltı, cezaevi ve iĢsizlik yılı oldu.” Ve çok sayıda gazetecinin iĢsiz kaldığı, iĢsizlikle,
daha doğrusu iĢ garantisiyle, güvencesiyle…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, son bir dakika daha veriyorum, lütfen toplayın.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bitiriyorum.
ĠĢ güvencesiyle tehdit edilerek özgür basın faaliyetlerinin engellendiği dile geliyor. Ve bununla beraber, tabii, Türkiye‟ de yine insan hakları diyorsunuz- 200‟den fazla haber sitesinin engellendiği, “ tweet” lerin ve verilen mesajların çok yoğun takip edildiği ki takip
edilmesi gereken konuların ihmal edildiği günler yaĢıyoruz. “ Basın hürdür, sansür edilemez.” diyen Anayasa‟ ya ne kadar uygunluk
içerisinde hareket edildiğini sorgulamak gerektiğini düĢünüyorum.
Verdiğiniz anlayıĢlı zaman için de teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan, baĢarılar diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Gizligider, buyurun lütfen.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın BaĢkan, sayın bakanlarım, saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli bürokratlar;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, gecenin bu saatinde rakamlar, bütçe verileri, vesairden öte dikkat çekmek istediğim bir iki husus var ve bir doğrunun
yanına bir iki yanlıĢ konularak bir haksızlık da yapılıyor olabilir. Ġnternet‟ ten özellikle araĢtırdım, bulabildiğim kadarıyla -ve Sayın
CumhurbaĢkanımızın da neredeyse bütün konuĢmalarını takip etmeye çalıĢıyorum- Sayın Musa Çam‟ ın bir isnadı var, geleneksel
olduğu üzere Sayın CumhurbaĢkanımızı anmadan konuĢmaz kendileri. Tam metni okuyorum Cumhuriyet gazetesinin Ġnternet
sitesinden: “ Kılıçdaroğlu, sen kendin Alevi olabilirsin, ben sana saygı duyarım, bundan da çekinme, korkma, bunu da rahat rahat söyle;
ben de Sünni‟ yim, ben de bunu rahat rahat söylüyorum…” Altı ve üstü, vesairi de var ama o cümlenin kesinlikle herhangi bir kaydını
bulamadım. O tabii, gecenin bu saatinde aradan gümbürdesin gitsin denebilir…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bunu ben size kalkıp bulurum. Bunu söylemesi bile nefret suçu, bunu söylemesi bile. Kalkıp bir baĢka
siyasi partinin liderine veya herhangi birisine “ Ben Sünni‟ yim, sen Alevi‟ sin.” demek zorunda mı yani? Nasıl böyle söyleyebilir?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ve burada dikkat çekmek istediğim diğer hususlar Ģu Ģekilde: “ Türkiye‟ de güzel Ģeyler
oluyor.” demeye baĢladık son on iki, on üç yıldır bize göre. Bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim.
BAġKAN – Sayın Gizligider, uykumuz açıldı, iyi yaptınız.
Buyurun.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Biraz daha yükseltebilirim.
BAġKAN – Yükseltebilirsiniz, sıkıntı yok.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Peki, teĢekkür ediyorum.
Amacımız tabii, doğruya ulaĢmak.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Ya da Amasya mitinginde…
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Her yerde var, var o.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – …2014 seçimleri öncesi “ Hacı BektaĢ Veli‟ nin bir sözü vardır…”
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ben oradan geliyorum, anlatacağım Ģimdi sözlerinin hepsini size.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Hayır, hayır, bakın, o zamanki BaĢbakanımızın Amasya Meydanı‟ nda “ „ Eline, beline, diline sahip
çıkacaksın.‟ Bu, diline sahip çıkmayanlarından.” deyip meydanda yuhalatıldığını, basından takip ettik.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Buradan herhangi bir isnat çıkmaz.
Yabancı Sermayeyi TeĢvik Yasası çıkmıĢ, aslında hazırlığımız onunla ilgiliydi. Çok kısa, bir konuya burada dikkat çekmek
istiyorum, onun ardından baĢka hususlarda da fikirlerimi paylaĢacağım.
1954 yılında çıkmıĢ Yabancı Sermayeyi TeĢvik Yasası ve 2002 yılına kadar yabancı sermaye miktarı -yanlıĢ almadıysam
rakamları- 15,5 milyar dolar ama son on üç yılda bu rakam 2015 Temmuz sonu itibarıyla 158 milyar dolara ulaĢıyor. Bu noktada,
Ajansın bütün yöneticilerine, baĢta bu Ajansın düĢünülmesinden tutun da faaliyete geçmesine ve icrai noktadaki yetkililerine teĢekkür
ediyorum çünkü birkaçına bizzat Ģahit olduğum hususlar var, gerçekten tam bir özel sektör anlayıĢıyla çalıĢıyorlar. Ġki hususta çok ciddi
katkıları oldu, yatırım desteği ve tanıtım meselesinde. Buna dikkat çekiyorum.
Bir Ģeyi daha paylaĢacağım ve diğer hususları konuĢacağım, o da Ģu: Hangi dönemlerde yabancı sermaye Türkiye‟ ye geliyor,
hangi dönemlerde duruyor? AĢağı yukarı Ģu sonucu veriyor: Siyasi istikrar ile yabancı sermayenin gelmesi arasında bir korelasyon var,
pozitif bir korelasyon var yani o arttıkça diğeri de artıyor, tersi noktada da aynısı. Bu yönüyle hakikaten, istikrarın bu Ajansın
kuruluĢuyla birlikte yabancı sermayeye çok büyük katkısı olması hasebiyle emek verenlere samimiyetle teĢekkür ediyorum.
Yine, birkaç husus var. Diyanete dair elbette, neredeyse nüfusumuzun tamamını ilgilendiren ve hayatımızın birçok… DoğuĢta
baĢlıyor, ölümde sona eriyor Diyanetin vazifesi belki insan hayatında. O yönüyle hepimizi ilgilendiren hususlar var. Bu noktada, bizlere
yoğun talepler var, muhakkak muhalefet milletvekillerine de bizlere de. Bu vekil imam meselesi Sayın Bakanım, hakikaten… Bir de
iki, üç yıl önce yarım kalan bir düzenlemeyle ilgili bir husus var. Bunu arz ediyoruz, paylaĢıyoruz ve talep ediyoruz.
BAġKAN – Müezzin kayyımlar da var efendim.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Çünkü Genel Kurul aĢamasında kalan bir noktada. Bu konuda da herhâlde bilgi
hepimiz için aydınlatıcı olacaktır.
Bir de bu imam atamasına iliĢkin mevzuat meselesi var. Biraz araĢtırdığımda o sonuçlara vardım ama mutlaka Diyanet
yetkilileri daha ayrıntılı bilgi verecektir. Yani Ģunu çok fazla duyuyoruz: Camide cemaat olsa da olmasa da bir imam talebidir gidiyor
ve bu bayağı tavan yapmıĢ durumda. Bildiğim kadarıyla, bir kısmı mevzuatla alakalı, bir kısmı yeni atanması gerekenlerle ilgi li. Bu
talebimizi de tekrar ediyorum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Çok güzel, kadro bol olunca iĢte…
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yine, çok ilginç bir bilgi vereyim size. Belki o raporlar geçtiğimiz dönem, 24‟üncü
Dönem çıktı ama ayrıntıları okunmamıĢ olabilir ama benim ilimde yaĢanan bir olay 28 ġubatla ilgili Darbeleri AraĢtırma
Komisyonunun raporunda yer aldığı için paylaĢacağım. Ġlk duyduğumda ki yazılı metinleri okuyunca çok daha iyi ikna oldum, tüylerim
ürpermiĢti. Diyanet geçmiĢte ne için kullanılmıĢ, 28 ġubat Dönemi‟ nde? NevĢehir ilinde mütedeyyin Müslümanları fiĢlemek amacıyla
kullanılmıĢ. Çok fazla ayrıntısı var, paylaĢabilirim yani komisyon raporunda da ayrıntılı olarak var. Yani kuruluĢ amacı, hepimizin
bildiği Ģekliyle amacı -halk ağzıyla söyleyelim, amiyane söyleyelim- dinimizi diyanetimizi öğretmekken Müslümanları fiĢlemek üzere
görev yapmıĢ bir dönem.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama Gizligider, buradan bir Ģey çıkmaz.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Çıkıp çıkmayacağına birlikte karar veririz, oradan buraya geliyoruz.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, geçmiĢ dönemde siyasaldı da bugün de baĢka açıdan siyasal anlamı çıkar. Hiç oraları…
Emin olun, iyi niyetle söylüyorum, oralara girmeyin.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Biz de size nerelere girmeyin “ ġu çukurlara girmeyin” diyoruz, çıkmıyorsunuz. Yani
bunlara da siz girmeyin, yani çukurlardan gidiyorsun.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın nereye çekiyorsunuz? Allah aĢkına, siz Diyaneti töhmet altında bıraktığınızın farkında
mısınız?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bir dönem için evet.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Hayır, geçen dönem öyleydi ise bugün de öyle.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Töhmet değil isnat, isnat değil tespit, tespit değil Meclis araĢtırma komisyonun
raporlarından bahsediyorum.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Yarın, bir gün de baĢka biri çıkacak, bir komisyon kuracak, o da bugün için söyleyecek.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Eyvallah, o zaman da onu konuĢuruz.
ġimdi, oradan aldığımız kurumun bugün hakikaten dünya çapında iĢler yaptığı doğrudur, eksiklerinin olduğu da doğrudur.
Bunları da bütün açıklığıyla bence ortaya koymalıyız.
Özellikle Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize teĢekkür ediyorum. Ben HacıbektaĢ‟ tan geliyorum, hatta eĢim de
HacıbektaĢlı, size o kadar net söyleyeyim. ġunu çok açıklıkla konuĢtuk. Orada Hacı BektaĢ‟ ın sülalesinden gelen Ulusoy ailesiyle, ileri
gelenleriyle, köy muhtarlarıyla, ortalama vatandaĢla ve bütün açıklığıyla -tam cümlesini aldım çünkü kaydı da aynı Ģekilde bende yanlıĢ
söylemeyeyim diye- onlar bize Ģunu söylemiĢ: “ Bizim hakkımızı yine siz verirsiniz.” Devamı var, cevap hakkı doğar, söylemeyeceği m
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ama kaydıyla duruyor. Niye bu tespiti yapmıĢlar? 2002 öncesine kadar CHP ya da versiyonları diyelim, yani o anlayıĢ yani Alevi
kardeĢlerimizle ilgili hassasiyeti belki daha fazla dillendiren ya da kamuoyunda öyle gibi algılanan o anlayıĢ önemli bir süre cumhuriyet
tarihinde tek baĢına iktidar, Dersim de onun içinde.
BAġKAN – Bu bir sataĢma konusudur ama.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yok, sadece siyasi tarihten küçük hatırlatmalar olduğunu düĢünüyorum.
BAġKAN – Tespit, peki.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ondan sonraki süreçte ise, zaten asla tek baĢına gelememiĢ bir daha da GüneĢ Motel
olayı dıĢında, koalisyonun bir tarafından tutmuĢ hep…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Az önce müdahale ettim efendim.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – …yalnız hani o hepimizin vergileriyle tüm hizmetleri almalıyız, eyvallah, o zaman
“ Neden -biz bir mezhep diyelim, yani bana göre veya benim algıma göre böyle ki ilahiyatçılar varken o tartıĢmaya girmek
istemiyorum- o inanç sahiplerinin talepleri yerine gelmiyor?” sorusuna yahu seksen yıldır kimse niye cevap vermemiĢ. Biz cevap
veriyoruz Ģimdi.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne veriyorsun? Diyanette bir tane farklı mezhepten insan mı var? Var mı? Bir kiĢi göster, söylesinler,
farklı mezhepten, Alevi veyahut da farklı mezheplerden bir kiĢi var mı? 100 bin kiĢi çalıĢıyor.
ĠBRAHĠM MUSTAFA TURHAN (Ġzmir) – Çok, çok.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın Çam, seçim vaatlerine bakarsanız ne verdiğimizi ne vereceğimizi anlarsınız.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Kaç Alevi vali var? Alevi kaç genel müdür var?
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bir tane Alevi vali göster. Var mı?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bir kere de siz yapsaydınız ya, seksen yılda bir kere de siz yapsaydınız, “ KardeĢim, siz
bizden ne istersiniz?” diye bir kere de siz sorsaydınız ya.
ġimdi bu meseleyi de kendime göre tespit ettikten sonra…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – 317 milletvekili var, bir Alevi kökenli milletvekili var mı? (AK PARTĠ sıralarından “ Var.” sesleri)
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Geçen dönem komisyon baĢkanıydı.
MUSA ÇAM (Ġzmir) - Kim?
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Her neyse, bir gün siz de komisyon baĢkanı olursunuz.
BAġKAN – Evet, dedemizi de burada hayırla anıyoruz.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ġbrahim Yiğit Dedemizi de anıyoruz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Geçen dönemdi o.
MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bugün yok, yani safları sıklaĢtırdınız.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – BaĢkanım, sizin arzunuz doğrultusunda herhâlde uykuları kaçırmayı baĢardık.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum o zaman, sağ ol.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bir tespitimizi daha RTÜK‟ le paylaĢıyorum, o da Ģu: ġu evlendirme programlarına
Saygıdeğer BaĢkanım, lütfen, ne olur, istirham ediyorum veya bu talebi hangi kelimelerle daha devam ettireceksem devam ettirmek
istiyorum, ne olur bir el atın. Birileri orada trilyonlara, artı, reklam paralarına ve farklı farklı iĢlere imza atıyor ama inanın ki bu hayır
olmuyor bizim için, hayır değil bu. Yani buna hayır. Ne olur bu konudaki talebimiz değerlendirelim.
Yine birkaç husus daha var ama hem süre…
BAġKAN – Süre bitti.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – …hem Sayın Bakanlarımızın sabahki yoğunluğu itibarıyla Ģu anda, Ģimdilik, cevap
hakkım saklı kalmak Ģartıyla…
BAġKAN – Kimse size sataĢmadı, siz sataĢıyorsunuz, bir de “ cevap hakkı” diyorsunuz.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Muhtemeldir efendim, muhtemeldir.
BAġKAN – Ha muhtemel cevap hakları.
EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sözlerime son veriyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Durmaz, size sataĢmadan söz veriyorum.
Buyurun.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; Ģimdi arkadaĢımız aslında bir konuya girecekti ama çok devamına girmedi. ĠĢin baĢında da
biz herkesin saygı duyduğu Diyaneti çok hırpalamayı istemiyoruz. Sayın Zekeriya Bakanım da gitmeden de ifade etti. Yani devletin
kurum kuruluĢları, devamı anlamında bu ülke için gereklidir ancak o makamlarda oturan herkese soruyorum: Vicdanen rahatlar mı Ģu
yönetim anlayıĢından bu ülkede? Bir rahatsızlık var, mutlu değiller, rahat da değiller. ĠĢte arkadaĢlar, bu saygın komisyonlar, Meclisler,
bakanlar bunun için var. Yani böyle bir hakkın elde edilmesi için insanların birbirini hırpalamasına, hasım olmasına gerek yok. Biz
hısım olarak, yakınlaĢarak da ortak akılla da bu sorunları çözebiliriz.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
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KADĠM DURMAZ (Tokat) – Ama bunu çözmenin yolu birbirimizi doğru anlamaktan geçiyor. Bakın, bir örnek vereyim.
Tokat‟ ta 500‟ e yakın, 12 ilçede resmî kurum, kuruluĢların amiri, müdürü var. ArkadaĢlar, 2 tane Alevi müdür var. Biri ilçe nüfus
müdürü, görevden alındı çok yakın bir zamanda. Bizim Parlamentoda bulunan hemĢehrilerimizle diyaloğumuz iyidir…
BAġKAN – Ben de sizi doğru anladıysam “ iki cümle” demiĢtiniz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Ama bakın, bu önemli. Yani bugün güncel bir konuyu konuĢuyoruz. Bunun öyle bir Ģehirde,
yaĢadığımız kentte biz bir politik malzeme yapmadan diyalogla arkadaĢlarla görüĢtüm. Birçok arkadaĢıma -biri de KomisyondayaklaĢımından dolayı çok teĢekkür ediyorum. Ama bir arkadaĢımızı ikna edemedik. Dedik ki: Nüfus müdürü ne iĢ yapar? TaĢeron iĢçi
mi çalıĢtırıyor, ihale mi yapıyor, döner sermaye mi var, para pul mu dönüyor? Hiçbiri yok arkadaĢlar. 8 tane personeli çalıĢtırıyor,
hüviyet cüzdanı çıkaracak insana mecburi vermek durumunda. Nüfus kayıt örneği istiyorsanız vermek durumunda arkadaĢlar. Bunun
dıĢında bir iĢi yok. “ Ya bundan seçimlerde çok Ģikâyet aldık.” diyor. Ya arkadaĢlar nüfus müdüründen ne Ģikâyet olur? O nüfus
müdürünü de inanın tanımıyordum. Öğrendim ki Alevi‟ ymiĢ. Ya arkadaĢlar dedim, Alevi açılımı diye BaĢbakan Hükûmet programına
koyuyor, açıklamasında vaat ediyor Türkiye‟ ye, yedi defa çalıĢtay yapılıyor ama siz Tokat‟ ta 500 tane -ilçeler dâhil- kurum amirinden 2
tanesine tahammül edemiyorsunuz.
BAġKAN – Maksat hasıl olmuĢtur, teĢekkür ediyorum Sayın Durmaz.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Sayın Çaturoğlu, buyurun.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, Değerli BaĢbakan Yardımcılarımız, kurum ve kuruluĢlarımızın değerli
temsilcileri, değerli milletvekili arkadaĢlarım, değerli hazırun; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Ben çok uzun konuĢmayacağım. Sayın Diyanet ĠĢleri teĢkilatını da burada bulmuĢken bir önerim olacak. Diyanetin öncülüğünde
ülkemize bir uluslararası Ġslam üniversitesinin çok yakıĢacağını düĢünüyorum. Dünyada örneklerine baktığımız zaman Mısır‟ daki ElEzher, darbe fetvasıyla hepten ciddiyetini kaybetmiĢtir. Medine ve Kum‟ daki Ġslam üniversitelerinin de durumu ortada. Ġyi giden bir
Malezya Ġslam Üniversitesi var, o da her branĢta öğrenci alıyor. Türkiye‟ de uluslararası bir Ġslam üniversitesi kurulmalı ve bu iĢin
öncülüğünü Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yapmalıdır diye düĢünüyorum. Bu üniversite ülkemize çok yakıĢacaktır ve ülkemizin tüm
dünyada saygınlık ve itibarını arttıracaktır diye düĢünüyorum.
Bunun yanı sıra, diğer arkadaĢlarımızın değindiği gibi, boĢ kadroların atama yapılarak doldurulmasını, yedek vekil imam,
müezzin kayyım, Kur‟ an kursu öğreticilerinin de kadroya alınmaları noktasında çalıĢmalar yapılmasını arz ediyorum.
GörüĢülmekte olan bütçelerin ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah‟ tan temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılar
sunuyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Sayın Çaturoğlu.
Sayın Aydemir, buyurun.
ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Sayın BaĢkanım, çok teĢekkür ediyorum.
Değerli Bakanlarım, değerli Komisyon üyeleri, kamu kurumlarımızın çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Çok uzun yıllarını iĢveren sıfatıyla medya içinde geçirmiĢ bir arkadaĢınız olarak Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğüyle ilgili gözlem, tarif ve tespitlerimi aktarmak istiyorum. Bu, bir bakıma taĢradan basın hakikatimize bir bakıĢ da olarak
algılanabilir yahut Doğu Anadolu Bölgesi penceresinden basın olgumuza dair gözlemlerimiz de diyebilirsiniz buna.
Bölge illerinde basının özel bir iĢlev ve konumu vardır değerli arkadaĢlarım. Baskın medyada olduğu gibi elitin değil, halkın
nabzını, günlük hayata dair olgu ve gerçekleri, halkın yaĢama pratiğini ve bu çerçeve içinde geleceğe ait beklentilerini yansıtırlar.
Halkın özlemlerini, hayallerini haberlere sızdırarak paylaĢırlar. Bölgelerarası kalkınmıĢlık farkı sebebiyle yaĢam düzeyindeki
düĢüklüğü ötekileĢtirme olarak algılar ve bunu mahcup bir dille yansıtırlar. Diğer bölgelere nispetle gazete baĢlıkları arasında ciddi bir
mesaj ve bildirim farklılığı vardır. Kimilerince abartılı bulunsa da bizim oralarda basının olaylara ve insanlara bakıĢ üslubu, tarzı biraz
romantizm içerir. Yaygın kanaat, sorunların noksanların öne çıkarılması yönündedir. Kabul etmek gerekir ki bu yaklaĢım biraz feryat,
haykırıĢ ve ses duyurma amaçlıdır. Zira belirli çevrelerin uzun yıllara sari dayatmaları bir ezberi ortak bir kabul hâline getirmiĢtir. O
ezberin adı doğunun sorunlar bölgesi olduğu Ģeklindedir.
Değerli arkadaĢlarım, basın organlarının ağlama duvarına dönüĢtürülmesinin arka planında yatan temel sebep de budur. Negatif
enerji, malum, var olan ya da çoğu kez taĢınmaya çalıĢılan pozitif enerjiyi yok eder. Bu, aslında bütün ülke sathı için de geçerli bir
hâldir. Biz bu durumu “ medya psikolojisi” olarak adlandırıyoruz ve ilk tespitimiz olarak, Doğu Anadolu medya psikolojisinin sağlıksız
olduğunu vurgulamakta fayda görüyoruz. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün, basının, özellikle doğu basınının bu
psikolojisini düzeltmeye yönelik özel çaba ve dikkatler sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu noktada, izniniz olursa, Basın Ġlan Kurumunun bölge illerindeki yazılı basına yaklaĢımına kısaca değinmek istiyorum. Resmî
ilan alan her basın organı aynı zamanda bir istihdam kapısıdır malum. Ne ki yazılı basının eski gücünde olmaması sebebiyle bu organlar
istihdam fonksiyonlarını yeterli boyutta sergileyememektedirler. Gazete baskı giderleri ve haber edinme maliyetleriyle Basın Ġlan
Kurumunun resmî ilan alma Ģartları çok yüksek bir gidere yol açmakta; hâliyle basın çalıĢanlarının Ģartları da o nispette menfi bir hâl
almaktadır. Bu kalemde Ġnternet medyasının yazılı basın önünde haksız bir rekabet ortamı oluĢturduğu, bu sebeple yazılı basın organları
intiĢarını sınırlı konuma sürüklediği de dikkatlerden kaçmamalıdır.
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Bu arada Doğu Anadolu Bölgesi‟ nde yaĢam maliyetinin diğer bölge illerinden çok yüksek olduğunu özellikle hatırlatmakta
fayda görüyoruz. Sadece iklim Ģartlarının zorunlu kıldığı giderler batı bölgelerindekilerin hayal dahi edemeyeceği düzeydedir. Buna
karĢın resmî ilan ücretleri bazında toptancı bir tarza muhatap kılınıp diğer bölge basınıyla aynı kategoride değerlendirilmektedirler.
DüĢünsenize, baskıdan dağıtıma kadar aynı kurallar geçerlidir. Özel sektör reklamlarının da mahdut olduğu bu bölgede basın organları
neredeyse bütünüyle resmî ilanlarla ayakta durmakta ve onurlu bir kamu görevini yerine getirmektedirler.
Bahse konu olumsuzluklar, az önce bahsettiğim, medya psikolojisini de kırılgan ve sağlıksız bir konuma itmektedir. Bu hâl,
kaçınılmaz olarak basın organlarını olumsuzu satın alıp pozitif geliĢmeleri göz ardı etmeye sevk etmektedir. ĠĢte bu çerçevede sahici ve
birincil beklentiyi not edelim. Doğu Anadolu basınına özel bir yaklaĢım sergilemek, resmî ilanlarda müspet anlamda bir ayrımcılık
yapılması hususi önem arz etmektedir.
Sayın BaĢkan, muhterem komisyon üyeleri; Ġnternet medyasıyla ilgili yasal düzenlemenin henüz yapılmamıĢ olması kayıt
dıĢılığı körüklemekte, belirli çerçevelere uyum sağladığı ve Ģartları yerine getirdiği durumda resmî ilan alabilen, vergi veren yazılı
basını bitme noktasına sürüklemektedir. Hiçbir tahsil ve altyapı Ģartı olmadan isteyen hemen herkesin kurabildiği Ġnternet tabanlı haber
siteleri kayıt dıĢılığın özgürlüğü, denetim olmayıĢından kaynaklanan sorumsuzluk içinde bilgi kirliliğine yol açan fütursuz bir
habercilik sergilemektedirler.
Baskın ve yaygın olmaları, biliĢim düzeyinin artması sebebiyle halkın ilk tercihi hâline gelmeleriyle özel sektör ilanları da bu
kayıt dıĢı faaliyet veren sitelere yoğunlaĢmakta, vergisini ödeyen, hesap veren ve denetlenen yazılı basın ise çaresiz kalmaktadır. Bu
durum yazılı basının istihdam hacmini de olumsuz etkilemekte, daralmaya neden olmaktadır.
Ġnternet haberciliği yapanların kayda değer bir kısmının istihdam meselesi yoktur. Oysa yazılı basın organlarının bir yayın
hâline dönüĢmesinde haberden baskıya, mizanpajdan dağıtıma kadar onlarca elemana ihtiyaç vardır. ÇalıĢan bir kiĢinin birkaç kiĢiyi
beslediği bölgemizde istihdamın birinci öncelik olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu noktada eleman çalıĢtıran ve bulundukları illerin
ekonomisine böylelikle katma değer üreten yazılı basının önemi açıktır. Ne ki kayıt dıĢı Ġnternet medyası bu gücü zayıflatmakta, yazılı
basın haksız rekabet karĢısında erimektedir. Bu durum, biraz önce de kaydettiğimiz üzere, haber, üslup ve baĢlıklarına da yansımakta,
olumsuz Ģartlarda hayatta kalma mücadelesi veren basının dikkati de olumsuzluklarda toplanmakta, hatta zaman zaman gazete
manĢetleri öfke ve kızgınlıkları özetlemektedir. Doğu Anadolu Bölgesi‟ nde yazılı basının reel hâli budur. Basının içinden gelen biri
olarak bunları üzüntüyle kaydettiğimi belirtmek istiyorum.
Sayın BaĢkan, değerli üyeler; toplum olarak bir terör sürecini, vatanımızın birliği, milletimizin bütünlüğü, devletimizin dirliğine
kastedenlerin hain senaryoları sahneye koydukları bir dönemi yaĢıyoruz. Bu noktada basın organlarına olduğu gibi, Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğümüze de özel bir görev düĢüyor. Biz özellikle Ġnternet medyasının sorumsuzluk ve kayıt dıĢılık içinde
haber haber, yorum yorum, köĢe köĢe acıları yarıĢtırmasını istemiyoruz artık. Bunun bir yasal düzenlemeyle, Ġnternet medyasına
yönelik bir yasayla sağlanabileceğini kaydetmiĢtik.
Doğu Anadolu gibi göç olgusunun hız kazandığı bir bölgede basının halka taĢıdığı vurguların özel bir önemi, hayati bir
fonksiyonu var. Ülkemizin her sathında göçün durması, halkın doğduğu topraklarda doyarak yaĢaması özlem ve beklentimizdir. Ne ki
bunu sağlayacak moral desteklere ihtiyaç var. Bu noktada en etkili kurumun basın olduğunu kayda geçmek lazım. YaĢamı çileye
dönüĢtüren iklim Ģartları, terör olaylarının -yine özellikle kaydediyorum- denetimsiz Ġnternet haber siteleri tarafından abartılı
vurgulanması göçü tetiklediği gibi bölgeye gelecek yatırımları, hususen istihdama yönelik yatırımları da engellemektedir.
Zihnini, mantalitesini basına endekslemiĢ kesimler için bu sebepler bölgeden göç etmek için mazeretler oluĢturmaktadır. Basının
bölge için sempati kanalları açacak bir yaklaĢım göstermesine ihtiyaç var. Bereketsizlik iklimi yok olmalı, pozitif atmosfer hâkim hâle
gelmelidir.
Bakınız, son yaĢadığımız bir olayı burada kayda geçmek istiyorum. Dünya Curling Federasyonu ve Dünya Buz Hokeyi
Federasyonu Doğu Anadolu Bölgesi‟ nde terör olayları yaĢandığı gerekçesiyle bu yıl Türkiye‟ de ve Doğu Anadolu Bölge illeri Erzurum
ve Malatya‟ da yapılması planlanan iki büyük organizasyonu iptal etti. Biz istediğimiz kadar bölgenin huzurlu olduğunu söyleyelim, ki
gerçek budur. Her iki federasyon da kararlarına gerekçe olarak basın organlarındaki haberleri göstermiĢtir.
(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Vekili Ġbrahim Mustafa Turhan geçti)
BAġKAN – Sayın Aydemir, on dakika süreniz doldu. KonuĢmanızı tamamlamanız için size ilave süre veriyorum.
Buyurun lütfen.
ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Tamamlıyorum…
ĠĢte bizim sempati kanalı açma zorunluluğundaki kastımız da budur. Öncelikle yerel basın organlarını güçlendirmek,
çalıĢanlarının yaĢam ve refah düzeyini yükseltmek, bölge basınına özel ve pozitif bir yaklaĢım sergilemek durumundayız.
Mevcut durumu günün ve bölgenin Ģartlarına göre güncelleĢtirmeliyiz. Bu millî birlik ve bütünlüğün korunması adına da bir
gerekliliktir. Bu noktada Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüze bir baĢka görev düĢmektedir. Doğu Anadolu bölgesi
illerinin barındırdıkları tarihî, kültürel, doğal hazineleri beĢerî değer ve sermayesiyle yeteri kadar tanıtılamamaktadır. Doğu, Türkiye‟ de
olduğu gibi küresel ölçekte de olumsuzluğun anahtar kelimesi hâline gelmiĢtir. Doğu yokluk, doğu terör, doğu sefalet kelimelerini tedai
ettirmektedir. Böyle midir? Elbette hayır. Ancak tanıtım eksikliği bu algı yanlıĢlarına, takdim günahına yol açmaktadır.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz yerel basın üzerinden dünyaya bir tanıtım açılımı gerçekleĢtirmeli, Doğu
Anadolu Bölgesi‟ nin hakiki değer ve ziynetleri layık olduğu ölçüde küresel boyutta vizyona taĢınmalıdır. Doğu Anadolu basınının
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tanıtım noktasında yeterli gücü yoktur. Bunu genel müdürlüğümüz hemen ve acilen üstlenmeli, özel organizasyon ve yayınlarıyla bir
tanıtım açılımı yapmalı, seferberliğe gitmelidir. Bu tanıtıma bölge ekonomisi de muhtaçtır.
GüneĢin doğduğu bölge haksız ve gerekçesiz tanıtım ve ithamlardan kurtarılmalı, karalama kampanyaları yok edilmelidir. Doğu
Anadolu Bölgesi artık doğru okunmalıdır. Doğu Anadolu Bölgesi artık doğru aktarılmalıdır. Böylesi bir ulvi görevi genel
müdürlüğümüzün üstleneceğinden eminiz.
Sayın BaĢkan, sayın üyeler; Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün temel misyonlarından birisi, en önemlisini…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Aydemir, sözlerinizi tamamlamanız için iki dakika daha süre veriyorum size. Lütfen…
ĠBRAHĠM AYDEMĠR (Erzurum) – Tamamlıyorum Sayın BaĢkan.
Gerçekçi bir Türkiye algısı noktasında güçlü basın güçlü demokrasi vurgusu oluĢturuyor. Gerçekçi bir Türkiye algısı için Doğu
Anadolu Bölgesi‟ nin yine gerçekçi ve yine doğru biçimde tarif ve takdimine ihtiyaç var. Bu rolü bölge illeri yazılı basını üstlenmiĢ
durumda. Biz bölge basınının güçlenmesine yönelik olarak bu vurguyu yapmak durumundaydık. Anlayacağınız ve paylaĢacağınıza
inanıyorum.
Türkiye'nin tanıtımını Doğu Anadolu‟ suz, Doğu Anadolu‟nun tanıtımını da basınsız yapamayız. Ülkenin etkin tanıtımı,
zenginlikleri, imkânları ve yetenekleriyle taĢınması noktasında basına, özellikle de Doğu Anadolu basınına özel bir hassasiyet
göstermeliyiz. Ve yine biliyorsunuz ki, Türkiye'nin tanıtımı noktasında yanlıĢ bir algı oluĢmasını isteyen küresel ve baskın medya
doğuyu terörle, doğuyu yaĢam Ģartlarının zorluğuyla öne çıkarıyor. O hâlde bizim birinci önceliğimiz, bölge halkının vicdanını, konum
ve durumunu seslendiren, nabzını tutan, yaĢam enerji ve heyecanını ayarlayan basınımıza özel bir destek ve yaklaĢım göstermektir.
Doğu Anadolu‟ yu emsalsiz değerler bütünüyle tasvir ve takdime kaynaklık etmektir. Bu noktada Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü bir referans noktası ve güvencemizdir.
Doğunun değerler bütünüyle anlatılması, kıymetleriyle öne çıkarılması, olumsuzlukları körükleyen ezberlerin bozulması
noktasında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün takdir bulan çalıĢmalarını artırarak sürdüreceğine inancımız tamdır.
Bu güzide kurumumuza yöneticileri Ģahsında baĢarılar diliyorum.
Hepinizi de saygıyla selamlıyorum efendim.
BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Aydemir.
Efendim, bu akĢamın son konuĢması -yani soru-cevap kısmına geçmeden evvel- Sayın KuĢoğlu…
Sayın KuĢoğlu, buyurunuz lütfen.
Süreniz on dakika.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli arkadaĢlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokrat arkadaĢlarım, değerli basın mensupları; herkesi saygıyla selamlıyorum.
Saat iki buçuğa geliyor, bu saatte konuĢmak zor hepimiz için, daha sayın bakanlar da konuĢacaklar.
Ben bu akĢam iktidara mensup arkadaĢların yarıya yakınının konuĢmasından çok memnun oldum. Onlar da Plan ve Bütçe
Komisyonunda yeniler, ağırlıklı olarak Mecliste de yeniler, ilk defa bu kadar bir katılım oldu, gerçekten çok mutlu oldum. Ġbrahim
Bey‟ in de Anadolu basınıyla ilgili, Doğu Anadolu‟ yla ama aslında Anadolu basınıyla ilgili bir tartıĢma açmasından da çok memnun
oldum, onu da devam ettirmemiz gerekir. TeĢekkür ediyorum bütün arkadaĢlara.
Değerli arkadaĢlar, sıkıntılı, sorunlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz için sıkıntılı bir dönem. Dünya ekonomisi de sıkıntılar
içerisinde. Böyle bir dönemde bölgemiz çok da büyük sorunlara sahip. Dünyanın en sorunlu yeri bölgemiz. Geçen yıl, hatırlıyorum,
Sayın BaĢbakan Yardımcımız konuĢması sırasında Sykes-Picot‟ tan bahsetti, yüz yıl önce Sykes-Picot AnlaĢması‟ nın yapılmasından
sonra ortaya çıkan sıkıntılardan bahsetti. 1914‟ teki Sykes-Picot AnlaĢması sonrası hakikaten Osmanlı Ġmparatorluğu yıkılmıĢtı, büyük
sıkıntılar yaĢamıĢtık ama bir devlet kurmayı baĢarmıĢtık, Türkiye Cumhuriyeti‟ ni kurmuĢtuk. 2,5 milyon metrekare Osmanlı toprağı
kaybolmuĢtu ama petrolü de olmamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti en baĢarılısı oldu, en büyük geliĢmeyi sağlayan ülke oldu; insan
haklarıyla ilgili, kalkınmayla ilgili, hatta yüzde 99‟ u -bahsedildi- Müslüman olan bir ülkede en seviyeli Ġslam‟ ı yaĢama açısından da
örnek olan bir devlet kurmayı baĢardık.
ġimdi, yüz sene sonra geldik, yine o bölgede, Sykes-Picot‟ un olduğu yerde sorunlar var, sıkıntılar var. Bunu hep beraber
atlatmamız lazım, bu sıkıntıları göğüslememiz lazım. Bunun için, bugün görüĢmekte olduğumuz 8 kurum çok çok önemli kurumlar. Bu
8 kurum, bakın, RTÜK‟ ten, Millî Ġstihbarat TeĢkilatından, Millî Güvenlik Kurulundan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına kadar hepsi çok çok
önemli kurumlar. Biz bu sıkıntıları ancak daha fazla demokrasiyle, daha fazla özgürlükle, daha fazla Ģeffaf, hesap verebilir bir anlayıĢla
aĢabiliriz; birbirimize daha fazla anlayıĢ göstererek aĢabiliriz; demin söylediğim gibi, demokrat olarak aĢabiliriz, birbirimize tahammül
ederek aĢabiliriz. Bizim tekrar bir ülkeyi kaybetme lüksümüz yok, bu ülkeyi kaybetme lüksümüz yok. BaĢka Ģansımız yok, hep beraber
uğraĢmak zorundayız. Bunun için de hakikaten yine de sıkıntılıyız.
Bakın, 2015 basın özgürlüğü rakamları, 180 ülke arasında -2014‟ e göre biraz artmıĢ ama- 149‟uncu sıradayız. 180‟ e doğru
gittikçe kötüleĢiyor, yarıda bile değiliz basın özgürlüğünde. Ġnsani geliĢme endeksinde yine 187 ülke arasında 72‟ nci sıradayız, çok
gerilerdeyiz, çok sıkıntılıyız.
Değerli arkadaĢlarım, bu konularla ilgili olarak, daha önce de belirttim, Avrupa Birliğiyle ilgili Türkiye raporu. Bakın,
diplomatik bir lisanla yazılmıĢ ama bu konularla ilgili çok müthiĢ eleĢtiriler var içerisinde. Buradaki konulara özellikle bakmanız çok
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yararlı olacaktır. Ġfade özgürlüğüyle ilgili, 67‟ nci sayfada önemli eleĢtiriler var Türkiye‟ ye yönelik. Bunların hepimiz tarafından gayet
iyi anlaĢılması gerekiyor.
Ben bunun haricinde bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Geçen sene bir sabah saat yedide -Bihlun Hanım bahsetti- bir kanun
değiĢikliği yaptık torba kanunlar içerisinde ki geçen yılki torba kanun 160 maddeydi aĢağı yukarı. Onun içerisinde sabahın yedisinde bir
madde geldi, sümen altından çıkarıldı, bu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 24‟üncü maddesinde değiĢiklik
getirdi. Neydi bu? Örtülü ödenek, hani bu meĢhur örtülü ödenek var ya. Örtülü ödenek bir baĢbakana verilen en önemli yetkidir. Kapalı
istihbarat, açık istihbarat konularında baĢbakanın devredilmez bir yetkisi vardır, en önemli yetkidir bu. Diğer yetkilerini i stediği
bakanlara devreder ama bu konu onun en önemli görevidir, yetkisidir. Bu konuyla ilgili olarak CumhurbaĢkanı da görevi olmadığı
hâlde, Anayasa‟ ya göre böyle bir görevi olmadığı hâlde örtülü ödenek konusuna ortak oldu ve iki baĢlılık böyle ortaya çıktı. Yani Ģu
anda sistemimizde bir tıkanıklık varsa, bir sıkıntı varsa bunun sebebi bu örtülü ödenek maddesine görevi olmadığı hâlde
CumhurbaĢkanının da ortak olması, örtülü ödeneği kullanabilme yetkisi, daha doğrusu… Parayı kullanmakta da bir beis yok, Sayın
CumhurbaĢkanı ülkenin CumhurbaĢkanıdır, seçilmiĢtir, istediği kadar para da kullansın ama bu, görevi olmadığı hâlde bu istihbarat
yetkisini kullanması en önemli sıkıntıyı teĢkil etmektedir. Devleti bilenler bilir, sorun buradan çıktı, iki baĢlılık da buradan oluĢtu.
Bakın, bu sene 2014 ve 2016‟ ya bakıyoruz ama 2015‟ le ilgili kayıtlarda CumhurbaĢkanıyla ilgili bir örtülü ödenek muhasebeleĢtirilmesi
var, bir de BaĢbakanlıkla ilgili olarak var; iki ayrı kayıt var. Orada bile çift baĢlılık söz konusu.
Bu, MĠT konusuna girmiĢken, 2006 yılına kadar MĠT‟ in bütçesi BaĢbakanlık bütçesi içerisinde yer aldığı için ayrı bir bütçeye
sahip değildi. 2006 yılında 352 milyon lira, yanlıĢ hatırlamıyorsam, bütçesi vardı. Bugün 2016 için 1 milyar 634 milyonluk bi r bütçe
istiyorlar bizden. Yüzde 465‟ lik bir artıĢ var, anormal bir artıĢ var. ĠĢte Türkiye‟ deki sıkıntıların, sorunların ne olduğunu bir anlamda bu
özetliyor, yüzde 465‟ lik bir artıĢ.
Hızla geçiyorum, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına geleyim. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıyla ilgili ben bir soru önergesi verdim. Bazı
bilgiler geldi Sayın BaĢbakan Yardımcım. Bir soru önergesi verdim, bunları sormak istedim. Daha bunlar gazetelerde yer almadan
benimle ilgili olarak bütün, iĢte, aĢırı solcudur, komünisttir, dinsizdir, bir de paralelcidir; her Ģey yazıldı. Bir milletvekili olarak tabii ki
bunları sorarız ama Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına bağlı demeyeyim de, vakfa bağlı, vakfın belki finanse ettiği bazı sitelerde bu tür
Ģeylerin çıkması çok anormaldi bir kere, bunu belirteyim. Sorduğum soruların cevaplarını da biliyordum, teyit etmek istedim. Hâlen
var, hâlen cevap verilmedi.
ġimdi, onlardan bir tanesi karĢımıza bu SayıĢtay raporuyla da çıktı. ġimdi, SayıĢtay yetkililerine de burada soracağım. Bakın, bu
SayıĢtay raporu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıyla ilgili. Bir tanesinde Ģöyle diyor… Anlatıyor, anlatıyor, ben anlamadım, bu iĢlerin
uzmanıyım güya. Denetim görüĢü olarak bu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu‟ nda geçiyor, son
bölümünde diyor ki: “ Kamu zararı iddialarına iliĢkin hususlara yargılamaya esas raporda yer verilecektir.” Ya, yargılamaya esas rapor
nereden çıktı, neden böyle bir Ģey gerekti; bu, içerikte anlatılmıyor, bir sorun olmadığı anlatılıyor. Bir problem yok güya ama son
bölümde diyor ki: “ Yargılamaya esas raporda kamu zararı iddialarına cevap verilecektir.” Bununla ilgili olarak SayıĢtaya mensup
arkadaĢlar bilgi verebilirse memnun olacağım.
Bir diğer konu da Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının hac ve umre hesabı, 2014 Düzenlilik Denetim Raporu, orada da farklı bir ifade
var. Orada bir zarardan bahsediyor. Aslında 67 milyon liralık zarar olmaması gerektiğinden bahsediyor. Ancak burada da “ Sonuç”
bölümünde “ Bu hususlarla ilgili, denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.”
diyor. Hiçbir Ģey anlamak mümkün değil bunlardan, ne demek istiyor, nedir, bunlarla ilgili açıklama lazım.
Aslında benim bildiğim konu Ģu: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı hac ve umre hesabını vakfa tutturuyor, vakıf tarafından bu
muhasebeleĢtirme iĢlemleri yapılıyor. Aslında vakfın bu hac ve umre hesabıyla ilgili… Muhasebe artık basitleĢti, bilgisayarla yapılıyor.
Birkaç kiĢi tarafından yapılacak iĢi 90 kiĢi yapıyor. 90 kiĢilik bir kadro var orada, söylendiğine göre ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
bütçesinden de bu muhasebeleĢtirme iĢlemleri için dünyanın parası ödeniyor. ġimdi soracağım aslında, mesela 2014 için, 2015 için ne
kadar ödemeler yapılmıĢ? FahiĢ rakamlar var, anormal rakamlar var.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıyla Diyanet Vakfı arasında sanki ikisi de aynıymıĢ gibi, ikisi de devlet kurumuymuĢ gibi -hatta devlet
kurumları arasında da olmaz ama birisi tüzel kiĢilik, özel hukuka tabi, birisi kamu kuruluĢu- hiçbir ayrım yapılmadan para gidip geliyor.
Mesela 2010 yılında mıydı? Haiti‟ de bir deprem oluyor, para toplanıyor Haiti‟ deki deprem için yardım amacıyla. Paralar
gönderilmiyor, vakfa gönderiliyor para. Ya, nasıl vakfa gönderilir devletin parası, toplanan bağıĢ? Gönderilmesi gerekir, o ayrı bir
skandal ama gönderilmiyorsa da merkeze bildirilir. Hazine birliği esastır, hazineye intikal etmesi gerekir meblağın, nasıl vakfa intikal
ettirilir? Bende cevap var, bu Ģekilde cevap verilmiĢ.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Lütfen toparlayalım Sayın KuĢoğlu.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, bu SayıĢtayla ilgili soruma SayıĢtay yetkililerinin cevap vermesini özellikle
istiyorum.
BAġKAN – Alacağım, siz bitirin.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sorularımla ilgili olarak… O zaman girmeyeyim o konulara, uzun olacak çünkü 4 ayrı sorum
var.
BAġKAN – Soru kısmında zaten vereceğim söz.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet, onların bir kısmını da öyle yapalım.
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Neyse, diğerlerini de soru kısmında sorayım.
TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu.
Değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki konuĢmalar tamamlanmıĢtır.
Soru iĢlemine geçmeden önce, Sayın KuĢoğlu‟ nun sorusuyla ilgili SayıĢtaydan bir açıklama istiyorum.
Lütfen kendinizi tanıtır mısınız.
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
Üçüncü Daire BaĢkan Vekiliyim.
Sayın BaĢbakan Yardımcılarım, Plan Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; Sayın KuĢoğlu‟nun sorduğu konu, bu, bizim bütün
raporlara yazdığımız klasik bir maddemiz. Yani, malumunuz olduğu üzere, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu‟ nun 68 gerekse SayıĢtay Kanunu‟ nun 48‟ inci maddesi gereğince kamu zararlarının denetimlerde tespit edilmesi hâlinde o ayrı
bir rapor konusu olmakta, mali denetim raporunun dıĢında. Onu belirtiyor arkadaĢlarımız denetim görüĢünde, diyor ki…
BAġKAN – Kamu zararı söz konusu mu burada?
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – Burada kamu zararı söz konusu değil.
BAġKAN – Niye yazıyorlar o zaman?
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – Bu bütün raporlarda yazılmıĢ Sayın
BaĢkanım. Mesela elimde Ģu an…
BAġKAN – YanlıĢ yapılmıĢ. Bir dahaki sefere bunu düzeltin.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Rutin yazılan bir Ģey.
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – Evet, rutin yazılan bir madde.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz de onu söylüyoruz Sayın Bakan, hepsi rutin diyoruz, kopyala yapıĢtır.
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, rutinse de eğer yargılamaya esas bir husus yoksa bunu yazmasınlar.
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – Hayhay BaĢkanım.
BAġKAN – Biz de boĢuna tartıĢıyoruz burada.
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – Evet, doğrudur BaĢkanım.
ġimdi, Sayın BaĢkanım, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız iki kısımdan oluĢuyor. Birisi normal Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın,
herhangi bir bulgu yok. Ġkincisi hac ve umre denetim raporu. Onda 2 bulgu var, bulgunun birisi birikmiĢ amortismanlar, maddi duran
varlıkların fazla olması durumu. Kamu idaresinin cevabı üzerine denetim ekibimiz kaldırmıĢ. Ġkincisi, hac ve umre gelirlerinden elde
edilen ki yurt dıĢından elde edilen gelirlerin intikal ettirilmemesi olaya, hac ve umre hesabına. Kurum, “ Evet, intikal ettireceğim. Gerek
ataĢelikler gerekse müĢavirliklerle yazıĢmamızı devam ettirmekteyiz ve bu hesabı vereceğim.” diyor. Biz de SayıĢtay olarak bunu
izlemeye almıĢ durumdayız.
BAġKAN – Düzeltmeyi yapmadılar henüz herhâlde.
SAYIġTAY ÜÇÜNCÜ DAĠRE BAġKAN VEKĠLĠ ABDURRAHMAN ACAR – Evet, henüz düzeltme yapılmıĢ değil.
Onu arz etmek istiyorum BaĢkanım.
Arz ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Değerli arkadaĢlar…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Söz alabilir miyim BaĢkanım?
BAġKAN – Evet, buyurun Sayın KuĢoğlu.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Soruya ne zaman geçeceğiz?
BAġKAN – Yok, soru değildi herhâlde değil mi bu?
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Soru değil.
ġimdi biz, Sayın BaĢbakan Yardımcılarım ve değerli arkadaĢlarım, hep Ģikâyet ediyoruz bu SayıĢtay raporlarıyla ilgili olarak,
boĢ raporlar diyoruz ya, bakın, Ģimdi Diyanetle ilgili olarak burada bazı Ģeyler söylüyor, söylüyor, arkasından da “ Bir zarar olması
durumunda kamu zararı iddialarına iliĢkin hususlara yargılamaya esas raporda yer verilecektir.” diyor. Daha sonra da bir farklı rapor
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı hac ve umre hesabı için yapılmıĢ. Burada da diyor ki: “ 67 milyon lira zarar tespit edilmiĢtir. Aslında 67 değil
de 126‟dan çıkarsak kalan meblağ kadar, yani 60‟ a yakın bir meblağ kâr etmiĢ olması gerekir.” Hiç ilgisiz olan bir meblağ buraya
konulmuĢtur, zarar ettirilmiĢtir, aslında kârda olması gereken bir hesap bu.
BAġKAN – Hesap intikalinin yapılmadığını söyledi, zaten onu da düzelttiriyorlar.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet.
Peki, bununla ilgili olarak ne yapıldı, nasıl düzeltildi, hiç bunlara değinilmemiĢ. Nasıl bir rapordur? Fiks raporlara da bakıyoruz,
fiks raporlarda bu ifadeler yok.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, genelde düzeltmelerle ilgili olarak zaten Meclise sunulan raporlarda bilgi yer almıyor biliyorsunuz.
O düzeltmeleri kurumlarla yapıyorlar, orada bunlar raporlara aksetmiyor.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – O zaman yani her milletvekiline bunların gönderilmesi, bu kâğıt israfıdır, zaman israfıdır,
hiçbir anlamı yok ki. Oturuyoruz, bakıyoruz.
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BAġKAN – Sayın KuĢoğlu biz Ģunu yapacağız: Biz Ģu bütçe sürecinden sonra bugün sabah seansında Sayın SayıĢtay
BaĢkanıyla da görüĢtüğümüzde Plan Bütçe Komisyonu ve SayıĢtay bir araya geleceğiz. Hem onlar çalıĢma süreçleriyle ilgili bilgi
verecekler biz de bu süreçlerle ilgili kendi taleplerimizi ileteceğiz. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu çalıĢmadan hayırlı bir sonuç
çıkar ve bu tartıĢmaları bir daha yapmayız.
Bu kararı da biliyorsunuz sabah aldık, yani kendi içimizde burada konuĢtuğumuzda, onu da önümüzdeki süreçte yapacağız.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Sayın BaĢkan, bakın, bu sene 200‟ den fazla rapor gelmiĢ. Hangisiyle ilgili içi dolu, tatmin
edici bir bilgi var?
BAġKAN – Sabah tartıĢtık bunları yani üstat.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TartıĢtık ama yani sonuçlandırmamız lazım bunu. Her sene bunu tartıĢıyoruz, sonuçta hiçbir
Ģey yok.
BAġKAN – ĠĢte, dediğim gibi, bu bütçe sonrası SayıĢtayla bir araya gelerek bunları konuĢacağız.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bugün SayıĢtay BaĢkanımız alındı. “ Biz bu kadar çalıĢıyoruz, uğraĢıyoruz, murakıplarımız bu
kadar çalıĢıyor. Niye teĢekkür edilmiyor? Ben teĢekkür ediyorum onlara.” dedi. Biz de teĢekkür edeceğiz de gelen bu 200 küsur
rapordan bir tanesinden sonuç alabilsek teĢekkür edeceğiz.
“ Bakın, bir Ģey bulduk.” dedik ki bu iĢ de böyle de değildir, onunla ilgili olarak ayrıca bilgi vereceğim. Hac ve umre hesabı da
bu Ģekilde değil, bakın, hac ve umre hesabı böyle değil.
Onun haricinde Ģöyle bir durum var o sorularımda da: Yurt dıĢında birileri hacca gittiğinde, umreye gittiğinde ya da kurban
kestiğinde oradaki paralar da Türkiye‟ ye intikal ettirilmiyor. Böyle bir eksiklik de var, sıkıntı var.
Bunlar Diyanete yönelik eleĢtirilerim değil, bütün kurumlarda buna benzer Ģeyler var. Kimsenin alınmasına gerek yok. Ama var
böyle Ģeyler. Bilinmezlikten oluyor, cehaletten oluyor, bu konuların uzmanları tarafından iyi irdelenmemesinden oluyor ama var bunlar
ya da vekalet kurbanı meselesinde 600 lira alınıyor mesela kiĢiden, 300 liraya kestiriliyor. Aradaki fark hazine hesaplarına aktarılmıyor,
vakfa aktarılıyor. Ya da televizyon ve radyo ile ilgili olarak birçok masraf tahakkuk ettiriliyor, devletten alınıyor, vakfa birçok para
intikal etmiĢ oluyor. Birçok masraf söz konusu. Bunların ayrıntılarına da girmemiz lazım, bunları hiç konuĢmadık.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Evet, değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bir Ģey daha söyleyeyim Diyanetten söz açılmıĢken: Birçok Ģeye gidiyoruz, bize nazil olan
Kuran‟ ı okuyamıyor birçok hoca, inanın öyle.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
KonuĢmalar tamamlanmıĢtır.
On dakika Komisyon üyeleri ve beĢ dakika diğer milletvekillerimiz olmak üzere on beĢ dakikalık soru iĢlemini baĢlatıyorum.
Evet, Sayın Günal, buyurun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım, hemen bir bununla ilgili arkadaĢlarımıza aydınlatıcı olsun. Belki SayıĢtaya da
burada, bütçede görünmeyen bir Ģey, bütçe dıĢı kaynaklarla finanse edilen kısımla ilgili bir karıĢıklık olabilir mi diye… Çünkü döner
sermayeyle ilgili Ģeyleri burada zaman zaman dıĢarıda kalıyor. Zannediyorum 23 milyonluk bir Ģey vardı gibi hatırlıyorum ama
bunların nereye kullanıldığı ayrı bir Ģey, hesaplanması ayrı bir Ģey. Onları arkadaĢlar karıĢtırmıĢ olabilirler. Ne olduğunu belki
cevaplara da bakıp daha net bir Ģekilde söyleyebilirler diyorum.
Benim bu arada birçok Ģey var tabii soracağım ama enteresan bir Ģekilde, Google garip bir Ģey, onu tararken gördüm ve bir ironi
olduğu için söylüyorum sorudan öte. Sayın Görmez‟ in bazı açıklamalarına bakıyoruz. Bu dönemde hutbelerdeki siyasi Ģeylerden
bahsettik. Hutbeden kaldırılan cuma günleri dinlediğimiz “ Allah katında yegane din Ġslamdır.” Ģeyini niye kaldırdığına bakarken
enteresan Ģekilde gördüm hutbeleri varmıĢ web sitesinde. BaĢlığının bir tanesi “ Allah‟ ın son dini Ġslam.” , Maide Suresi‟ nin 3‟üncü
ayetiyle baĢlıyor. Yani o hutbeyi de Değerli BaĢkanımız hazırlamıĢ daha önce. KonuĢulsun diye de hâlâ web sitesinde duruyor. Bir iki
tane böyle ferdi olarak okuyan hocanın dıĢında ben hâlâ kaç senedir duymuyorum. Bunu da bir soru olarak değil, tespit olarak da size
aktarmıĢ olayım.
ġimdi, Sayın Bakan, Sayın Elvan… ġimdi, Sayın Bakan deyince bakıyor, tabii, Numan Bey‟ i de ilgilendiriyor ama Hükûmetin
bakanları olarak reformdan sorumlu olunca size dönüyoruz tekrar. Kaç senedir sürekli olarak dıĢa bağımlılığın azaltılması, ithalata
bağımlılığın azaltılması, eylem programlarında ve dönüĢüm programlarında yer alan bir Ģey. Yani oradaki ironik birtakım Ģeylerin artık
süresi doldu. KonuĢmuyorum ama yine hâlâ aynı Ģey var. Ama açıkçası bunu söylerken bir taraftan bizim eleĢtirdiğimiz torbalarla yine
beĢ yıl bir tarafını uzatıyoruz. Yani bu reformu yapmadan neresi doğru, neresi yanlıĢ, bir elden geçirmeden sistemi bunları yapmak
doğru değil. Bir amaca müteallik olabilir ama kökten bir Ģey yapalım diyorum. Bir tane örnek söylüyorum: Sizce bu doğru mudur?
Yani bir taraftan azaltalım diyoruz, öbür taraftan diyorsunuz ki yine, eylem planlarında da var. Tasarrufları artıralım. ĠĢte dün tartıĢtık
yeniden ama kamunun tasarrufları 1 puan azalıyor. ġimdi, tamamen özel sektör bunu neresinden artıracak, neye göre planlıyoruz? Biraz
daha buralarda gerçekçi bakalım, bunlar doğru mudur diyoruz.
Öbür tarafı Sayın BaĢbakan adına herhâlde Sayın KurtulmuĢ, biz CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterine sorduk. Dedi ki: “ Binayı
biz BaĢbakanlıktan aldık, harcamaları onlar biliyor.” Biz BeĢtepe‟ deki saray mıdır, külliye midir, tartıĢma çok uzun olduğu için
girmiyorum, arkadaĢlar gündüz çok tartıĢtılar CumhurbaĢkanlığı bütçesinde. Buraya yapılan harcama ne kadardır? BaĢbakanlığın
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bileceğini söylediler çünkü binayı onlar bize teslim etti dediler ama hâlâ da devam eden yapılar var. Bunun neresi devredildi? Hâlâ
ödemelerini BaĢbakanlığın yaptığı bir kısmı var mı? Kim ne harcadı?
Bir de yine, BaĢbakanlıkla CumhurbaĢkanlığı arasında belli olmayan bir Ģey daha var, örtülü ödenek. Mart ayından itibaren
paylaĢılıyor. Böyle bir Ģey olur mu? Ben anlamadım. Bu düzenlemeyi düzeltelim. Tamam, yetki verirken de tartıĢtık ama ya, tamamını
ben harcıyorum derse CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ne yapacak? Onu soruyorum. Orada bir Ģey yok. Sadece oran belirlenmiĢ, yanına
güvenlik için demiĢiz “ CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan harcar.”
BAġKAN – Sayın Günal, soru sormak için bekleyen çok arkadaĢımız var.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sordum.
BAġKAN – Sağ olun.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yani dökümü var mı, yoksa da bunu nasıl düzelteceğiz?
BAġKAN – Sayın Yıldırım…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ayrıntı istemiyoruz bakın, yani bu gizlidir demeyin. Yüzde kaçını kim kullanmıĢ? Onu da
söyleseniz yeter, yüzdesi…
BAġKAN – Sayın Yıldırım, buyurun.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Ben bir kısmını sordular, çok hızlı geçeyim Sayın Bakanım.
11 bakanlıktan daha büyük bütçesi olan bir Diyanetin bütçesini bugün konuĢtuk. Bütçenin 2015 toplamı 5,7 milyar idi ve basına
yansıdığı kadarıyla bu yetmemiĢ, 700 milyon ek ödenek istenmiĢ. Yani gerçekten 11 bakanlıktan daha büyük bütçeye sahip olan
Diyanete 2015 hedefi neden tutturulamadı? 700 milyon ek bütçe abartılı değil mi? Bir de buna az önce de ifade edildiği üzere hac ve
umre gelirleri yani vakfa aktarılan hac ve umre gelirleri de dâhil değil.
Bundan sonraki sorularım RTÜK‟ le ilgili. Sayın RTÜK BaĢkanımız da burada. SormuĢtum, gerçekten bu kadar personel yer
değiĢtirimi ve bürokrasiye dönük, RTÜK bürokrasisine dönük baĢlayan bu müdahale daha devam edecek mi, nedeni ne? Bunu
anlayabilmiĢ değiliz. Dört yıl orada, o kurumda görev yapmıĢ bir arkadaĢınız olarak sormuĢ olayım.
Yine, karasal-sayısal yayıncılıkla ilgili iki yıl önce yapılmıĢ bir ihale var. Ġhale iptal edildi mahkemece. Ġki yıldan beri hiçbir
adım atılmadı ve Sayın Bakanım, özellikle sormak isterim, baĢka -Numan Bakanıma soruyorum- BaĢbakanlığa bağlı baĢka bir kurum
tarafından bu ihalenin yapılacağı yönünde yaygın bir tartıĢma var. Böyle bir planlama var mı?
Medya okuryazarlığını geçiyorum.
Son sorumu sorayım Sayın Bakanım: Ben konuĢmamda söylemiĢtim muhtemelen, bilginiz olmayabilir, bakın, 8/1b maddesi
RTÜK‟ ün yayın ilkelerini ihlal açısından en ağır madde. Bu ĠMC TV açısından söyleyeyim Sayın Bakanım, bir milletvekili canlı
yayına bağlanıyor, milletvekilinin canlı yayında telefon konuĢması üzerinden bir müeyyide uygulanıyor. ġimdi, Sayın BaĢkanımız
burada. Biz tartıĢırken Ģunu önemsiyorduk: Gerçekten banttan yapılan yayın editöryal olarak sorumluluğu yayıncı kuruluĢa yükler ama
ana haber bültenine bir milletvekili bağlanmıĢ. Bu konuda nasıl tartıĢıldı, nasıl edildi ve 8/1b ihlalinin tekrarı hâlinde iĢin nereye
gideceğini herhâlde siz de iyi biliyorsunuz. Yani zamanın ruhuna göre, değiĢen siyasal sürece göre böyle kararlar alınabilir mi? Yani
yarın bir gün siyasal atmosfer değiĢirse yine aynı yayıncı kuruluĢlar bundan azade mi kılınacak? 6112 değiĢmiyor, aynı madde. DeğiĢen
siyasal koĢullara göre belli yayın gruplarına dönük, yayıncı kuruluĢlara dönük bu müeyyidelerin gelmesi gerçekten rasyonel mi?
BAġKAN – Sayın Yıldırım, toparlayalım lütfen sorunuzu.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Durmaz…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakanım, az önce bir değerli arkadaĢım da dile getirdi, Anadolu basını zor durumda. Resmî
ilanları alabilmesi için kadrosunda en az 7 sigortalı iĢçi çalıĢtırma zorunluluğu var. Bu zor Ģartlarda Anadolu basını bu ilanları
alabilmek için kadrosunda mecburen bunu bulunduruyor. Basın Ġlan Kurumu da illere müdürlük ve birim açtığında yüzde 15 de
basındaki ilanlardan kesinti oluyor. Bu durumda nüfusu küçük illerde, Anadolu illerinde 200 bin nüfus ya da 150 bin nüfus ve bunun
altındaki olanlarda dağıtıcıları ve matbaada çalıĢanları da sigortalı basın çalıĢanı grubuna alma gibi bir düzenleme ve hazırlığınız var mı
bunların durumunu okuma adına? Gerçekten zor durumdalar.
Bir diğer sorum: Hükûmet programında Alevi açılımı ilan edildi. Türkiye‟ de en büyük bütçeye sahip kurumlardan biri olan
Diyanet bütçesi görüĢülürken bu açılımda Diyanetin bir hazırlığı var mı ya da planladıkları programladıkları takvime bağlanmıĢ bir
çalıĢmaları ilan edebiliyorlar mı?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Tamaylıgil…
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.
KonuĢma sırasında da dile getirmiĢtim, bu sarı basın kartıyla ilgili yönetmelik değiĢikliğinden sonra Anadolu Ajansı ve TRT‟ de
Basın ĠĢ Kanunu‟ na bağlı olmayan kiĢilere sarı basın kartı verildi. Ayrıca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde hukuk
müĢaviri, daire baĢkanı ve mütercim olarak çalıĢan kiĢilere de sarı basın kartı verilme imkânının tanınmıĢ olduğu ortaya çıkmıĢtı. Bu
kartları alan kaç kiĢidir ve neden bu görevlerde olan kiĢilere de sarı basın kartı vermeyi uygun gördünüz? Birinci sorum bu.
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Ġkinci sorum: Son dört yıla yakın süredir uydudan izinsiz yayın yapan televizyon yayın kuruluĢlarıyla ilgili iĢlemler yapılmıĢ
mıdır, herhangi bir gecikme olmuĢ mudur? ĠĢlemlerin gecikmesi noktasında sorumluluğu olduğu tespit edilen Ġzin ve Tahsisler Dairesi
BaĢkanlığıyla ilgili bir iĢlem yapılmıĢ mıdır? Bu kuruluĢlardan 97 adedinin Ġzin ve Tahsisler Dairesi BaĢkanlığına sahte belge verdiği
ortaya çıkmıĢ mıdır? Bu belgeyi kabul eden daire baĢkanı, baĢkan yardımcısı ve ilgili personel hakkında ne gibi bir iĢlem yapılmıĢtır?
Daire baĢkanı alınıp baĢka bir dairenin baĢkanlığına mı getirilmiĢtir? Ġzinsiz yayınlara göz yumulduğu takdirde bunun herhâlde mali bir
bedeli var. Bu bedeli aĢağı yukarı hesapladınız mı, ne kadarlık bir zarara yol açmaktadır? Aynı zamanda, TÜRKSAT ve RTÜK
arasında da bir yetki karmaĢasının olduğu ve izinsiz yayınlarda da bu karmaĢanın bir sonuç olarak ortaya çıktığı tahmin edili yor, iddia
ediliyor. Bu yetki karmaĢasının giderilmesi için bir yasal süreç baĢlamıĢ mıdır?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın KuĢoğlu…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Bu seçim dönemiyle ilgili olarak yeni bir mevzuat hazırlığı yapıldığı söyleniyor. Bununla ilgili bir çalıĢma var mı, hangi
aĢamadadır? Öncelikle onu soracaktım.
Onun haricinde de TRT‟ yle ilgili olarak iki soru sormak istiyorum. Seçim döneminde taraflı yayın yaptığı YSK tarafından tespit
edilmiĢti TRT‟ nin ve yayın durdurma cezaları da verilmiĢti. Ancak TRT Genel Müdürüyle ilgili herhangi bir iĢlem yapılmadı. Bununla
ilgili iĢlem yapmaya hangi kuruluĢ yetkilidir? RTÜK‟ ün bu konuyla ilgili herhangi bir yaptırımda bulunması mümkün değil midir?
Hangi kuruluĢ tarafından bu iĢlem baĢlatılacaktır?
Bir de özel yayıncıların en fazla Ģikâyet ettiği konu bu frekans ve yayın geniĢletme taleplerinin karĢılanmaması. Ancak TRT‟ nin
bu tür talepleri çok çabuk karĢılanıyor. Özel sektörün bu konuda sıkıntısı var, bu, ifade özgürlüğü açısından da büyük bir sıkıntı
oluĢturuyor. Bu konuyla ilgili olarak da bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili yorumunuzu da alabilirsem memnun olacağım.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Sayın Paylan…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakanlar, Ġnsan Hakları ve EĢitlik Kurumu ihdas edilecek. Bunu ihdas ederken nasıl bir yol
izleyeceksiniz? Sivil toplum kuruluĢlarının, iĢ birliğinde ve bu kuruluĢ sürecinde ne tip katkılarını alacaksınız, bu kurumun bir parçası
olacaklar mı? Sivil toplum kuruluĢlarıyla iĢ birliği için bir kurul oluĢacak mı bu anlamda? Bunu merak ediyorum.
Bir de bu kurulun çok önemli bir görevi olabilir. Bakın, Ģu anda Cizre‟ de, Silopi‟ de güvenlik güçleri duvarlara yazılar
yazıyorlar, bunu biliyorsunuz. Bunlarla ilgili soruĢturmalar açılmadığını da biliyoruz, açılmasını talep ediyoruz. Sayın Zonguldak
Vekilimizin sabah ima ettiği gibi -uyuyor galiba- duvarlara orada “ JÖH” ve “ PÖH” gibi bazı yazılar yazılıyor. “ JÖH” iĢte, Jandarma
Özel Harekât, “ PÖH” Polis Özel Harekât. “ Ermeni piçler” , “ Türk‟ sen övün, değilsen itaat et.” Zonguldak Vekilim de sabah ima etti,
“ Oradakiler Ermeni.” diye bir Ģey demeye çalıĢtı. Ne hikmetse bu memlekette yüz yıldır “ Ermeni” deyince yanına baĢka bir Ģey
koymaya gerek yok, insanlar birbirine “ Ermeni” diye hakaret edebiliyorlar. Bunların önüne geçmek için emniyet güçlerinde ve özellikle
askerî okullarda bu ayrımcılık ve nefret suçları eğitiminin mutlaka yapılması lazım. Belki bu kurula, bu yeni kuruma böyle bi r görev
vermek gerekiyor, çoğulcu yapıya…
BAġKAN – “ Böyle bir görev veriyor musunuz?” diye soru aldım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet. Böyle bir görev veriyor musunuz?
Son bir sorum daha var. “ Dindar nesil” deniyor. Madem dindar nesilse niye ruhban okullarını açmıyoruz ruhban okulları da
kendi din insanlarını yetiĢtirebilsin diye? Hâlâ ruhban okulları kapalı, gerek Ermenilerin gerek Rumların. “ Reform” diyorsanız bununla
ilgili bir reform var mı? Yıllardır vaat… YÖK‟ ü kaldırmayı düĢünüyor musunuz?
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Paylan.
Ben de yeni bir sataĢmaya yol açayım, sizin sorular da Sayın Erdoğdu‟nun sorularına benzedi, hüküm cümlesi içinde dermiĢim.
Sayın Ayar…
HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
RTÜK‟ le ilgili Sayın BaĢbakan Yardımcımıza sormak istiyorum. Anadolu basınına geçmiĢ dönem uygulanmıĢ çok ağır
cezaların var olduğunu ve hâlen yargıda olduklarını biliyoruz ki sadece 1 kuruluĢa 1 milyon lirayı geçen -eski parayla 1 trilyon lirayı
geçen- cezalar verildi. Bunları bu kuruluĢların ödemeleri mümkün değil. Yargıda fakat davayı da kazanma Ģansları biraz zayıf. Bunlarla
ilgili bir düzenleme yapılabilir mi? Hem bu kuruluĢların yok olup gitmesini engellemiĢ oluruz hem de bir miktar tahsilat yapmak
suretiyle bir orta yol bulunabilir mi?
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, son soruları…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Demin unuttum, Sayın Elvan‟ a sormak istiyorum. Siz sunumunuzda bahsettiniz, YÖK‟ le ilgili bir Kalite Kurulu
oluĢturacaksınız. Hani biz Anayasa Komisyonunu da kurduk. Bu 12 Eylül yasalarını, kurumlarını yok edeceğiz derken siz ihya mı
ediyorsunuz? ġeyde de yok, onunla ilgili de bilgi alabilirsem memnun olurum. Tam YÖK kalkacak derken yeniden ihya ediyoruz
herhâlde.
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BAġKAN – Sayın Günal…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkanım, Sayın Erdoğdu sormadı ama benim aklıma geldi “ havaalanı” deyince.
Sayın Elvan Antalya Milletvekiliyken seçimde bayağı bir söz vermiĢ Antalya‟ ya. Antalyalılar diyor ki: “ Lütfi Bey gitti, mevzu
ne oldu, bizim yatırım sözleri ne oldu? Kendisi de takip etsin, sen de takip et.” Çok fazla taahhütler olmuĢ. “ Bunları Mersin‟ e mi
götürüyor, ne yapıyor?” diyorlar.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Sayın Paylan‟ ın son ilavesini alayım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, bir soruyu unutmuĢum. Azınlık vakıfları tam üç yıldır seçim yapamıyorlar, hani hep sandığı
önemsiyoruz ya. Tam üç yıldır seçim ve sandık konulamıyor. Bununla ilgili düzenlemeyi ne zaman yapacağız acaba? Taahhütler
verilmiĢti geçen dönemde de ama uygulanmadı ve patrik seçimiyle ilgili de hâlâ izin verilmiĢ değil. Patrik seçimleriyle ilgil i de ne
zaman izin vereceksiniz?
BAġKAN – Sayın Erdoğdu…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Konu aslında Türkiye‟ nin ekonomisiyle çok yakından ilgili ama UlaĢtırma Bakanlığının dönemine ait olmayacağı için size
sormak durumundayım. Ben bürokrasiyi çok yakın takip ediyorum. Bu arada Ģeyi de söyleyeyim değerli arkadaĢlar, hani ben hep
yolsuzlardan bahsediyorum ama Lütfi Elvan hiç mesela adı çıkmayan, adı bana gelmeyen –çünkü bayağı da dosya gelir- bakanlardan
biri de bu anlamda. Bildiğim kadarıyla o anlamda da çalıĢmalarınız için teĢekkür ederim. Hatta bu üçüncü havalimanının iĢlemlerini de
bürokratik gözle takip ederim, gördüğüm kadarıyla sizin döneminizde geliĢen birçok iĢleme sizden sonra idari iĢlemler yapılmıĢ. Acaba
görev yerinizin değiĢiminde bu iĢlemlerle ilgili onay vermemeniz söz konusu mudur?
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemimiz de tamamlanmıĢtır.
ġimdi, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermek üzere sırasıyla sayın baĢbakan yardımcılarımıza söz vereceğim. Aynı Ģekilde
RTÜK BaĢkanımıza direkt olarak sorulan sorular var, aynı Ģekilde kendisine de cevap vereceğim. Diyanetin de cevaplayacağı soru
varsa söz vereceğim.
Sayın BaĢbakan Yardımcım, Sayın Elvan, buyurun lütfen.
Efendim, süreniz yirmi dakika.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; öncelikli olarak
görüĢ, öneri ve eleĢtirileriniz için çok teĢekkür etmek istiyorum. Sizlerin görüĢ, eleĢtirileri bizler için yol gösterici olacaktır, onu
samimiyetle de ifade etmek istiyorum.
Sayın Temizel‟ in sorularıyla baĢlamak istiyorum. Özellikle, örtülü ödenekle ilgili bir sorusu oldu. ArkadaĢlarımın bana verdiği
bilgi doğrultusunda yine ifade ediyorum. Aslında, AK PARTĠ hükûmetleri öncesi dönemlerde de yani Sayın Temizel‟ in yine bakan
olduğu dönemlerde de BaĢbakanlık örtülü ödeneği için hep iz bedeli bir miktar konuluyormuĢ. Bugün de aynı sistem devam ediyor yani
iz bedeli bir milyon liralık bir bedel konuluyor ve yıl içerisindeki geliĢmelere göre, hem yurt içi hem de yurt dıĢındaki geliĢmelere göre
buraya ilave bir ödenek aktarılması söz konusu oluyor. Yıllardan beri devam eden bir uygulama. Dolayısıyla, BaĢbakanlık bütçesindeki
artıĢın temel nedeni de örtülü ödenek harcamaları. Yani sadece bir iz bedeli olarak belirli bir miktar konması ve bunun yıl i çerisinde
ilave ödenekle yurt içindeki ve yurt dıĢındaki birtakım istihbarata yönelik, ulusal güvenliğe yönelik iĢlemlerin yapılması doğrultusunda
harcama yapılması ve ödenek aktarılmasından kaynaklanıyor. Yoksa, spesifik olarak belirli bir ödenek veya tahmini bir ödenek
konulması söz konusu değil.
Yatırım Ajansına yönelik olarak “ KuruĢu kuruĢuna bir harcama söz konusu oluyor.” Ģeklinde bir ifadesi oldu. Aslında Yatırım
Ajansının harcayamadığı para bir sonraki yıla devredilebiliyor. Dolayısıyla, o harcanamayan para bir sonraki yıla devredildiği için
sanki tamamı harcanılmıĢ gibi belki anlaĢılmıĢ olabilir. Böyle bir uygulama Yatırım Ajansı için söz konusu. Biliyorsunuz bir transfer
kalemi olarak Yatırım Ajansı ödeneği konuluyor ve harcama miktarı nispetinde de bir gerçekleĢme oluyor ve kalan kısımlar da bir
sonraki yıla transfer ediliyor.
Sayın Yıldırım‟ ın torba yasayla ilgili bir eleĢtirisi oldu. Aslında bu torba yasa sadece Sayın Yıldırım‟ ın değil birçok milletvekili
arkadaĢımızın gündeme getirdiği bir husustu. Bununla ilgili olarak çok genel bir açıklama yapmak istiyorum müsaade ederseniz.
Bugüne kadar iki torba paketimiz geldi Plan ve Bütçe Komisyonumuza.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – 4 tane.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – 4?
BAġKAN – Mahiyet itibarıyla 4 tane. 4 tane torba geçirdik burada efendim.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – ġimdi, o ikisi dıĢında hangileri var? Daha önce gelenler hangileriydi?
BAġKAN – Efendim sürelerle ilgili vardı, biliyorsunuz, süre uzatımı. Onun içerisinde de farklı maddelerimiz vardı. Toplam 4
torba.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Çok affedersiniz, doğru.
ġöyle söyleyeyim: Genel olarak, biz tabii yasaların torba yasa Ģeklinde çıkarılmasını tasvip etmiyoruz, onu çok açık ve net
olarak ifade etmek istiyorum. Ancak, birden fazla kurumu ilgilendiren maddeler olabiliyor. Örneğin, iĢte en son geçirdiğimiz, Plan ve
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Bütçe Komisyonundan geçen son iki torba yasa tasarısına baktığımızda en az 8-10 tane bakanlığı ilgilendiren düzenleme var. Örneğin,
sadece bir bakanlığı ilgilendiren düzenlemeler var. Bunların her birinin ayrı bir yasa tasarısı olarak Meclise sevk edilmesi, takdir
edersiniz ki hem zaman açısından hem Meclisin, özellikle komisyonların ve Genel Kurulun daha etkin kullanılması açısından…
Dolayısıyla, tabii bu tür hadiseler söz konusu olduğunda, örneğin bu, yılda birkaç kez olabilir, bakanlıkların gerçekten sorun
taĢıyan hususları söz konusu olabilir, bir madde, iki maddelik birtakım talepleri söz konusu olabilir ki zaman zaman bunları yaĢıyoruz.
Gerçekten ciddi bir darboğaza girebiliyoruz bakanlıklar olarak. Dolayısıyla, bu tür hadiseler söz konusu olduğunda, bunların, iĢte 8-10
bakanlığın bu tür sorunlarının birer ikiĢer maddeler hâlinde bir tasarı hâline getirilmesi ve -Sayın Günal‟ a katılıyorum- bir tasarı olarak
gönderilmesi makul diye düĢünüyorum. Bu sadece bizim dönemimizde olan bir hadise de değil, bizden önceki hükûmetler döneminde
de olmuĢ bir hadise. Ama elbette iĢte AR-GE‟ ye yönelik bir yasa tasarımız geldi. Sadece araĢtırma ve geliĢtirmeye yönelik bir
tasarımızdı. Eğer bu tür düzenlemelerimiz olursa elbette bunun içerisine baĢka bir Ģey ilave etmek istemeyiz, karıĢtırmak istemeyiz ama
birer ikiĢer maddelik bir değiĢiklik söz konusu olursa bunları bir bütün hâlde, bir tasarı olarak göndermek gerçekten zaman tasarrufu
açısından…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – 4 tane değil…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Evet, ona katılıyorum ama bu da bir zaruret arz ediyor yani bunu da
ifade etmek istiyorum.
Yine, Sayın Yıldırım‟ ın, özellikle demokrasinin olduğu ülkelerde görülmeyecek bir tablo, gençler ölüyor, vesaire… Sayın
Paylan da ifade etti. Burada sadece Ģunu ifade etmek istiyorum, çok fazla gecenin bu saatinde buna girmek istemiyorum ama biz Ģunu
arz ediyoruz: Gerçekten, milletin temsilcileri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan siyasi partilerin temsilcileri olarak
bölgede terör örgütünün neler yaptığını sizler biliyorsunuz. Belki bire bir görüĢmelerimizde, ikili görüĢmelerimizde bu bölgede
yapılanları sizler de kabul ediyorsunuz. Orada her türlü silah, mühimmat, bunların belirli evlere, dairelere yerleĢtirilmesi, oradaki
insanların evlerinden çıkarılması, çukurlar, barikatlar; bunların hepsini biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Biz Ģunu arzu ediyoruz, çok
samimi olarak söylüyorum: HDP‟ li milletvekillerimiz, ne olur çıkıp “ Ya biz bu terör örgütünün yaptıklarını tasvip etmiyoruz. Sorun
çözülecekse sorunun çözüleceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi.” demeleridir. Biz bunu bekliyoruz ve bu konuda da açıkçası biz hep
vesayetten bahsettik. GeçmiĢte, iĢte birtakım vesayet altında bölgede faili meçhul cinayetler olduğunu söyledik, ciddi sıkıntılar
yaĢandığını söyledik ama biz de HDP olarak sizin o vesayetten kurtulmanızı istiyoruz. Özgürce düĢüncelerinizi ifade etmenizi istiyoruz.
Eğer siz samimi olarak, özgür bir Ģekilde, gerçekten bu terör örgütünün yaptıklarını tasvip etmezseniz burada tüm dört siyasi parti
olarak birlikte oturur konuĢursak bu meseleleri çözeriz. Ama bir taraftan “ Demokrasi, barıĢ” deyip diğer taraftan terör örgütünün
yaptıklarına göz yumarsanız bu doğru olmaz, samimi olalım bu konuda.
Dolayısıyla, bizim sizden beklentimiz, açıkçası bir siyasi parti olarak bu terör örgütünün yaptıklarına karĢı dik duruĢu
sergilemeniz. Bu yapıldığı takdirde inanın çok Ģey değiĢecektir, ben buna inanıyorum. Biz oturup konuĢtuğumuz zaman, bakın burada
biz açık bir Ģekilde her birimiz, milletvekillerimiz, görüĢlerimizi, düĢüncelerimizi aktarabiliyoruz, tartıĢabiliyoruz. Neden biz bunları
tartıĢmayalım? Neden biz burada bunları konuĢmayalım? Ama siz bir taraftan, iĢte “ Emniyet güçleri, silahlı kuvvetler Ģunu Ģunu
yapıyor.” deyip terör örgütünün o bölgede yaptıklarını görmezden gelirseniz bu olmaz.
Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir baĢka husus, yine Sayın Yıldırım‟ ın dile getirdiği bu Fransa‟ da öldürülen 3 kiĢiyle
ilgili olarak Ömer Güney‟ in MĠT‟ le iliĢkisi olduğu, MĠT mensubu olduğu Ģeklinde… Bu arkadaĢların bana verdiği bilgi, böyle bir Ģeyin
söz konusu olmadığı yönünde.
Diğer taraftan, Sayın Usta‟ nın bazı soru ve eleĢtirileri vardı. ġöyle söyleyeyim: Reformlardan sorumlu bir BaĢbakan
Yardımcılığının…
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, önceliği burada bulunan arkadaĢlara verirsek zaman kalırsa diğerlerini cevaplayalım.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın BaĢkan, niye müdahale ediyorsunuz, bir cümle söylesin.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Reformlardan sorumlu BaĢbakan Yardımcılığının çok doğru
olmadığını ifade etti ama biz güçlü bir yapı oluĢturduk. Yani reformlardan sorumlu bir BaĢbakan Yardımcısı ve bu BaĢbakan
Yardımcısıyla birlikte 8 Bakanımızın bulunduğu bir Reformların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi Kurulu oluĢturduk. Dolayısıyla, tüm yasa
tasarılarımız bu kurula geliyor, bu kurulda bunlar tartıĢılıyor ve burada bir netice elde edildikten sonra, değerlendirildikten sonra
Bakanlar Kuruluna sunuluyor. Gayet de etkili bir yapıda çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz.
Yine, etki analizi konusu gündeme getirildi. Etki analiziyle ilgili bir çalıĢma baĢlattık BaĢbakanlıkta ve mevcut yönetmeliği
gerçekten etki analizinin gerçek anlamda yapılabileceği bir formata, bir yapıya büründüreceğiz. ġu anda tüm kuruluĢların görüĢlerini,
düĢüncelerini alıyoruz.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Format hiç yapılmadı Sayın Bakanım.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – ġimdi, bununla ilgili bazı sıkıntılar var yani bunu da samimi olarak
paylaĢmak...
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Formatta sıkıntı yok.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Hayır, o formatta da sıkıntılar var yani onda da sıkıntılar var.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Eksik de olsa kapatabiliriz diyorum.
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BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Çünkü, eğer gerçekten bu etki analizi konusunda bir ilerleme
sağlayamıyorsak demek ki bir sorun var demektir. O sorunu çözmemiz lazım. Bununla ilgili olarak ben BaĢbakanlıkta bir müsteĢar
yardımcımızı görevlendirdim. ġu anda onlar tüm bakanlıklarla bir araya gelip çalıĢıyorlar.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – GörüĢ dahi alınmıyor kurumlardan. Siz etki analizinden bahsediyorsunuz. Ondan diyoruz
Bakanlar Kurulunda görüĢün diye. Yani, tasarıda görüĢ dahi yok ekinde Sayın Bakan.
BAġKAN – Sayın Günal...
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Zor bir Ģey değil yani “ Bundan sonra yapacağız.” deyin, bu ayrı bir Ģey. Böyle daha yapıcı
olsun.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Peki efendim.
Sayın Durmaz‟ ın imam ve hatip olup da diğer birimlere geçenlere yönelik bir sorusu vardı. Evet, bunlar var, Ģöyle: Aslında
geçmiĢten beri Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığından diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına geçiĢ söz konusu. Bunlar yıllar itibarıyla değiĢiklik
gösterebiliyor. Bazı yıllar çok düĢüyor, bazı yıllar artıyor. Ortalama 100, 150, 200, 300, 800‟lere çıktığı dönemler de olmuĢ ama
ağırlıklı olarak üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığına bir geçiĢ söz konusu.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Rakam dediniz Sayın Bakan, son on yıllık...
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – ġöyle ifade edeyim: Örneğin, 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığına
664 kiĢi geçmiĢ, üniversitelere 132 kiĢi geçmiĢ. Diğer birimlere baktığımızda oldukça düĢük yani birer ikiĢer kiĢi, bakanlıkl ara çok
fazla bir geçiĢ söz konusu değil ama ağırlıklı geçiĢ üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı.
Bu Alevilerle ilgili olarak “ Alevi kardeĢlerimize, vatandaĢlarımıza yönelik olarak somut adım atılmadı.” Ģeklinde bir ifade
kullanıldı. ġimdi, burada Ģunu ifade etmek istiyorum: AK PARTĠ hükûmetleri döneminde gerçek anlamda Alevi meselesi tartıĢılmaya
baĢlandı. Daha önceki dönemlerde bunlar konuĢulamıyordu. Bunları da kabul etmemiz gerekir. Evet, çalıĢtayı belki
küçümseyebilirsiniz ama gerçekten birkaç çalıĢtay yapıldı ve sorunun ne olduğunu, nasıl ve ne Ģekilde bir adım atılması gerektiği
konusunda dokümanlar oluĢturuldu. Ve Ģu anda elimizde bir yol haritası var. Ama, Alevi kardeĢlerimizin kendi içinde de sıkıntıları var
yani farklı görüĢ arz eden kesimlerimiz de var. Önemli olan Ģey Ģudur: Bunları tek bir orta noktada birleĢti rmektir bu kardeĢlerimizi.
Bizim reform programımızda cemevlerine hukuki statü tanınacağı vaatlerimiz arasında yer alıyor, üç aylık vaatlerimiz arasında yer
alıyor. Bahsettiğiniz doğrudur, biz bu görevi Adalet Bakanlığına verdik. Reformların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi Kurulu BaĢbakanlık
sorumluluğundaydı. Adalet Bakanlığımıza bu sorumluluğu verdik. Adalet Bakanlığımızda bu çalıĢmalar baĢladı, Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımız da bu çalıĢmaya destek veriyor. Umuyor ve diliyorum ki, en kısa sürede bununla ilgili bir netice elde ederiz. Bizim de
arzumuz, bizim de temennimiz, bununla ilgili sorunu artık tamamıyla ortada kaldırıp gerçekten hem ülkemizin hem de Alevi
kardeĢlerimizin önünün açılmasını sağlamak.
Burada, tabii, özellikle Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımıza yönelik bazı eleĢtiriler gündeme geldi. Ancak, tabii, Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımızın da hakkını yemememiz gerekiyor. Ġlk kez Türkiye'de Alevi BektaĢi klasiklerini Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız, Görmez
Hoca‟ mız ve ekibi yayınladılar, kapsamlı bir çalıĢma yaptılar. Din derslerine Aleviliğin dâhil edilmesi, yine, Alevi vatandaĢlarımızın
yaĢadığı bölgelerdeki özellikle imamlarımızın eğitime tabi tutulması gibi düzenlemeler, birtakım çalıĢmalar yapıldı. Elbette bunları
tatmin edici bulamayabilirsiniz ama Ģunu da kabul edelim, cemevlerinin AK PARTĠ hükûmetleri öncesindeki dönemdeki sayısı ile
Ģimdiki sayısını kıyasladığımızda, belki cemevlerinin yüzde 80-90‟ ı AK PARTĠ hükûmetleri döneminde yapıldı ve birçok belediye
baĢkanımız da bu cemevlerine destek veriyor.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, sanki kendiniz yapmıĢ gibi konuĢuyorsunuz.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Elbette vatandaĢlarımız yapıyor ama bu sayının artıĢı da önemli diye
düĢünüyorum.
Diğer taraftan, Sayın Özkan‟ ın bu fetvalara yönelik bazı ifadeleri oldu. ġunu çok açıklıkla ifade etmek istiyorum: Sokakta aklını,
ahlakını yitirmiĢ hiçbir insanın dahi kullanamayacağı ifadeler onlar. Hicap duyarız bunları konuĢmaktan. Böyle bir fetva söz konusu
değil. Ne Alevi kardeĢlerimize yönelik olarak ne de iĢte çocuğuyla birtakım iliĢki vesaire bununla ilgili olarak Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımızın kesinlikle böyle bir ne görüĢü ne de fetvası söz konusu. Ama, maalesef iletiĢim ve sosyal medyada sağlanan bi rtakım
geliĢmeler, iletiĢim teknolojilerinin çok daha iyi noktaya gitmesi vesilesi bu gibi araçları da kullanarak maniple ederek Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımızı da kötüleyen birtakım giriĢimler olmuĢ. Bunu da ifade edeyim. Bununla ilgili bir soruĢturma baĢlatıldı ve Bilgi ĠĢlem
Dairesi BaĢkanı açığa alındı. SoruĢturma hâlen devam ediyor. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımıza ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızda çalıĢan
arkadaĢlarımıza böyle bir iftiranın gerçekten aktarılması veya böyle bir iftiranın atılması son derece üzücü bir hadise. Böyle bir husus
söz konusu değil. Tamamıyla uydurma ve iftiradan ibaret. Bunu açıklıkla ifade etmek istiyorum.
Bir diğer konu, yine Diyanet ĠĢleri BaĢkanımızın özellikle Aleviliğe yönelik açıklamaları. Bu yine tamamıyla çarpıtılmıĢtır.
Hatta bu konuyla ilgili özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaĢlarımızdan çok sayıda soru önergesi Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığımıza gönderilmiĢtir. Bunun üzerine, Sayın BaĢkan Sayın Kılıçdaroğlu‟ yla bir telefon görüĢmesi gerçekleĢtirmiĢtir. Sayın
Kılıçdaroğlu da “ Benim kabul etmediğim hiçbir kelime yok.” Ģeklinde bir ifade kullanmıĢtır Sayın BaĢkana ve “ Vekillerimizle birlikte
sizi ziyaret edeceğim.” Ģeklinde bir ifadesi olmuĢtur, Diyanet ĠĢleri BaĢkanımızın bana aktardığı kadarıyla söylüyorum. Yine, 5
milletvekilimiz Diyanet ĠĢleri BaĢkanımızı ziyaret etmiĢler ve o ziyaretlerinde de Diyanet ĠĢleri BaĢkanımızın özellikle Alevi
kardeĢlerimize ve cemevlerine yönelik açıklamasından sonra Sayın BaĢkana “ Biz baĢlığa takıldık.” Ģeklinde bir ifade kullandığını bana
Sayın BaĢkan ifade etti. Bu ziyaret; Sayın Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Akyıldız, Didem Engin. Daha doğrusu, 5 milletvekilimiz
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Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımıza gitmiĢler ve BaĢkanımız da çay içmeye davet etmiĢ kendilerini ve orada Diyanet ĠĢleri BaĢkanımız bu
açıklamaları kendilerine yapmıĢ.
ġimdi, bunun dıĢında yine sorulara cevap vermeye çalıĢıyorum.
BAġKAN – Sayın Bakan, son elli saniye.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Efendim, ama çok soru var, hızla...
BAġKAN – Yazılı alacağız efendim.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – “ Bu bölgede cenazeler var, bunlar kaldırılmıyor, defin hakkı var.”
Ģeklinde bir ifade kullanıldı. Burada cenazelerin alınması için süre on beĢ gündü, bu üç güne düĢürüldü. Ve ailelerin cenazeleri almaları
istendi üç güne rağmen. Maalesef, cenazeler alındıktan sonra o cenazeleri defnetme yerine mezbahaya götürdüler.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sokakta kalan cenazeler için...
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Ve mezbahada o cenazeler tutuluyor.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Nimetullah Bey yok da, “ Sokakta kalan cenazeler var.” dedi ya...
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Siz morgdaki cenazeleri söylüyorsunuz.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Morg değil efendim, morg değil orası. Yani, onları defnetmediler,
özellikle toplu olarak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın Bakan, bir beĢ dakika ilave süre vereyim, lütfen toparlayalım.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Daha sonra birlikte konuĢabiliriz yani o konuya daha da açıklık
getirebilirim ama bu konuda maalesef suistimal söz konusu.
Torbayı cevaplandırdım.
Bu eylem planıyla ilgili olarak… Eylem planımızda yer alan reformların her birini teker teker hayata geçireceğiz, elbette sizlerin
desteğini bekliyoruz, acil olanları çıkaralım.
Evet, yeni bir AR-GE, özellikle kapasitemizin artırılmasına yönelik tasarımız Mecliste. Önümüzdeki günlerde üretimin teĢvikine
yönelik bir paketimiz yine Meclisimize sevk edilecek.
Yine, cami mimarisine yönelik bazı hususlar oldu. Onlara katılıyorum yani yeni mimari, cami mimarisinde değiĢiklik elbette
olabilir.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bir de ek bir Ģey söyleyeyim. ġu camilerin altındaki market görüntüsü de çok
rahatsız ediyor. Diyanet ĠĢleri yetkilileri de duysunlar.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – BilirkiĢilik müessesesine yönelik bir öneriniz varsa -yine sayın
vekilimizin bir görüĢü oldu- almaya hazırız, onu özellikle ifade edeyim ve bunları da değerlendirmeye hazır olduğumuzu da ifade
etmek istiyorum.
Almanya örneğinden yola çıkıldığı ifade edildi. Burada Ģunu ifade edeyim: Özellikle biz reformlara yönelik, yapmıĢ olduğumuz
yasal düzenlemelerde, yasa tasarısı çalıĢmalarında Ģöyle bir yöntem izliyoruz: Bu Ayrımcılıkla Mücadele Yasa Tasarısı‟ nda da aynı
yaklaĢımı benimsedik, 5 ülke belirledik. Birincisi: Avrupa Birliği direktiflerine bakıyoruz. Ġki: Avrupa Birliğindeki 5 ülke… Bunlar
hangileridir? Ġngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Ġsveç. Her birinin farklı özellikleri var. Dolayısıyla, Kıta Avrupası, iĢte Ġngiltere,
Kuzey Avrupa‟ dan bir ülke, bir de bunların karıĢımı olan Hollanda‟ yı tercih ettik ve bu ülkelerde bu alandaki düzenlemelere bakıyoruz.
Daha reformları, kanun tasarımızı konuĢmadan evvel Avrupa Birliği Bakanlığımız öncelikle bunların bir sunuĢunu yapıyor ve daha
sonra kanun tasarısı üzerinde çalıĢmamızı yapıyoruz, böyle bir yaklaĢımı benimsedik. Dolayısıyla, bu uygulamalara dikkat ediyoruz.
Beni üzen bir Ģey, Sayın Özkan burada değil ama muhafazakârlaĢmayı veya muhafazakâr olmayı gerici bir toplum olarak yani o
yönde bir ifadesi oldu. Muhafazakâr olmak, muhafazakârlık hiçbir zaman gericilik değildir ancak bağnaz, statükocu bir yapı içerisinde
olabilirseniz belki o zaman gerici olarak o kesimi addedebilirsiniz ama muhafazakârlık ile gericilik arasında bir iliĢki söz konusu
değildir.
Sayın Erdoğdu “ Diyaneti korumamız gerekir.” dediniz, katılıyorum. Elektronik kitap, kesinlikle katılıyorum, mutlaka
yapmalıyız.
Ve Alevi kardeĢlerimize, gerçekten, rahatsız edici bir ifade kullanılmasının da son derece yanlıĢ olduğunu düĢünüyorum.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Haksız görevden almayı inceletecek misiniz Sayın Bakan?
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – ġimdi, özellikle ayrımcılıkla mücadele…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Bu yıl içerisinde 2 tane devletten takdirname almıĢ.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – ġunu ifade edeyim: Ġnsan hakları ve eĢitlik kurumu adında yeni bir
kurum oluĢturuyoruz yani Ġnsan Hakları Kurumunu dönüĢtürüyoruz. Ġnsan Hakları Kurumunun -biliyorsunuz- Ģu andaki görevi, insan
haklarına yönelik genel anlamda resen veya bireysel baĢvuruları incelemek, ikincisi ise BirleĢmiĢ Milletler Ek Ġhtiyari Protokolü gereği
iĢkenceye karĢı mücadele konusunda yine resen inceleme…
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bir idari iĢlem söz konusu burada. Siz BaĢbakan Yardımcısısınız, bir talimat
verebilirsiniz.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Hangi konuya efendim?
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yani, bu çok baĢarılı bir Alevi daire müdürü.
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BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Bakalım efendim, ona bakalım, memnuniyetle. Ya, o spesifik bir Ģey,
elbette ben genel bir hususu söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yani, idari bir iĢlem, böyle bir haksızlık varsa…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Ama ayrımcılıkla mücadele çerçevesinde oluĢturacağımız Ġnsan
Hakları Kurumuna yeni bir görev vereceğiz, ismini de değiĢtiriyoruz, insan hakları ve eĢitlik kurumu adı altında, özellikle ayrımcılıkla
mücadele konusunda bu kamu personeli ve özel…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, teĢekkür ediyorum.
Bu da Tokat‟ ta Nüfus Müdürüydü.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Kadim Bey çok hassas, bu konuda hani en azından bir yazılı bilgi verirseniz… Bir
incelemedir bu yani sonuçta bir milletvekilimiz bu konuda çok hassasiyet…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakanım, bir özel bilgi daha vereyim. Bakın yani bunları incelemeniz açısından örnek
teĢkil etsin.
AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Mikrofonu açarsanız kayıtlara geçsin.
BAġKAN – Geçiyor, geçiyor, bu saatte rahat yani Ģey olmadığı için.
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Bir baĢka arkadaĢımız da terfi sınavına girdi, müdür oldu. Tokat merkez ilçeye atanabilecek puanı
varken, “ Merkezde göze batarım, beni buradan bir yere sürerler.” diye Tokat‟ ın 3 bin nüfuslu bir ilçesini gönüllü istedi. Bunu da size
verebilirim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Durmaz.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Değerli arkadaĢlar, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, her bir
vatandaĢımızı, her bir insanımızı korumak, kollamak ve eĢit muamele yapmak zorundayız. Bu konuda elbette bizim üzerimize düĢen ne
sorumluluk varsa bunu da yerine getirmekle yükümlüyüz, bunu çok açık olarak ifade etmek istiyorum. Eğer kiĢisel bazı yapılan
yanlıĢlıklar varsa da onun gereği mutlaka yapılmalı diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcımıza teĢekkür ediyoruz, Sayın Elvan‟ a.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – SataĢmadan…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, bir iki cümle…
BAġKAN – SataĢma…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Özellikle adımı…
BAġKAN – Efendim, sayın vekillerimiz tecrübeliler, sataĢmadan isteyeceklerini biliyorlar ama kusura bakmayın Sayın
Yıldırım, size söz veremeyeceğim çünkü önce Sayın Paylan‟ ın söz talebi var.
Buyurun Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, vesayet tabirinden bahsettiniz yani Türkiye‟ nin Ģu anda Meclisteki 3‟ üncü büyük
grubuna bir ithamda bulundunuz “ Vesayet altındasınız.” diye. Biz Türkiye‟ nin her yerinden milletvekilleri olarak HDP‟de buluĢtuk, her
kimlikten ve ortak vatanımızda demokratik bir Türkiye oluĢturmak için bu iddiayla buraya geldik. Ben kendimi herhangi bir vesayet
altında hissetmiyorum, çok da özgürüm. Ġddiam, barıĢın oluĢması, silahların susması ve demokratik bir anayasayı yapıp demokratik bir
Türkiye‟ de yaĢamak ideali, bunun dıĢında bir iddiam yok ve herhangi bir vesayet altında değilim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Paylan.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bitireyim.
BAġKAN – Bitti zannettim efendim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, siyaset kurumu Ģu anda devre dıĢı ve silahlar konuĢuyor. Siyaset devreye geçtiği zaman
silahlar susar, müzakere devreye geçtiği zaman silahlar susar. Dünyada pek çok örneği vardır yani bazı devletler çözemedikleri
meseleleri hep kriminalize ederler ve “ Ezeceğiz sonuna kadar, son terörist ölünceye kadar.” derler ama hiçbir zaman çözülmemiĢtir,
otuz yıl sürmüĢtür, elli yıl sürmüĢtür. Franco rejimi otuz yıl sürdürmüĢtür, IRA‟ ya karĢı otuz yıl mücadele edilmiĢtir, Ġsrail hâlâ Filistin
KurtuluĢ Örgütü‟ne, Hamas‟ a terörist muamelesi yapıyor, bombalıyor, çözemiyor, “ Mandela terörist.” demiĢtir Güney Afrika reji mi,
otuz yıl boyunca hapsetmiĢtir. Sonuçta vardıkları yer iç savaĢlardır ve nihayetinde…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Peki, hiç PKK‟ yı kınayabiliyor musunuz?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, bu cümleyle hiçbir…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Kınayabiliyor musunuz?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben her türlü Ģiddetin karĢısındayım.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Kınamıyorsunuz. Askere, polise her Ģeyi söylüyorsunuz, PKK‟ ya
gelince ağzınızı açmıyorsunuz.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, bu cümleyle hiçbir yere varamayız.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Hayır, söyleyin o zaman, açıkça söyleyin, deyin ki: “ Ben bunu
kınıyorum.”
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, ben Ģu anda siyasi cümleler ediyorum, siz Ģu anda polemik yapıyorsunuz. (AK PARTĠ
sıralarından gürültüler)
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BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Hayır, polemik yapmıyorum, ben samimiyetimle sizin bireysel
olarak…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben size Ģunu söyleyeyim, mevzu Ģu: SavaĢan taraflar barıĢ anlaĢmaları yaparlar, barıĢırlar
birbirleriyle.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Kim? Bir ülkenin tek bir Silahlı Kuvvetleri olur, bir ülkenin tek bir
ordusu olur. Bir ülke içerisinde Emniyet ve Silahlı Kuvvetleri gücü dıĢında hiçbir gücün…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siz Bayırbucak Türkmenlerine ne diyorsunuz peki, terörist mi diyorsunuz?
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Hayır, Bayırbucak Türkmenlerindeki yapı, oradaki yapı farklı,
buradaki yapı farklı. Orada bir devlet yok, devlet yok, devlet anlayıĢı yok.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ellerinde silah var ve Esad Ģu anda onları bombalıyor, Ruslar bombalıyor, öyle değil mi?
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Orada devlet yok, devlet.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġsrail Hamas‟ ı bombalıyor, öyle değil mi?
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Siz tasvip ediyor musunuz PKK‟ nın yaptıklarını? Çok açık bir Ģey
soruyorum.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, ben size söyleyeyim, ben her türlü Ģiddetin karĢısındayım, ben antimilitaristim, ben
hümanistim.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Peki, hiç kınadınız mı? Hiç kınadınız mı?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ben her türlü Ģiddetin karĢısındayım diyorum, devlet Ģiddetinin karĢısındayım.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Çınar‟ da yaptıklarını kınadınız mı?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, bakın, bu polemiklerle bir yere varamayız.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Polemik değil, gerçekleri söylüyorum. Kınadınız mı?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siyaset kurumunu devreye sokalım.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Bakın, samimi olalım Sayın Paylan, samimi olalım.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Siyaset kurumunu devreye sokalım, müzakerelerle bu iĢ çözülür, polemiklerle çözülmez.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Bakın, ne zaman silahları bırakırlar…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, vesayet altında ben değilim, vesayet altında olan…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Kurumunuz, partiniz vesayet altında.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ġu anda…
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Evet, vesayet altındasınız.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, böyle bir iddiada bulunamazsınız.
BAġKAN – Sayın Paylan, teĢekkür ediyorum.
Sayın Yıldırım, buyurun.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, bitirmedim çünkü tekrar itham etti.
BAġKAN – Yani, bunun sonu yok ki. Geri kalana da Sayın Yıldırım sataĢmadan…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ne demek…
BAġKAN – Peki. Ayrı ayrı mı? Yani, Sayın Paylan yahut da Sayın Yıldırım‟ a bir itham yok; HDP‟ ye “ Vesayet altındasınız.”
diyor. Yani, bir milletvekili cevap verebilir buna, ayrı ayrı mı söz talebi olacak?
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Evet.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Benim adım anıldı Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Size verdim zaten söz de Sayın Paylan bitirsin sözlerini.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Buyurun Sayın Yıldırım.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın Bakan, bu tartıĢmalardan hiçbir yere varamayız. Bakın, ben kamuoyunun sıklıkla tartıĢtığı
“ siyasi iktidarın vesayet altında olduğu” cümlesini asla kabul etmedim, size karĢı kullanmam ve siyasi iktidar partisinin vekillerine dair
de böyle bir Ģey kullanmam çünkü toplumda sıklıkla tartıĢılıyor. Ben, benim dıĢımdaki 549 milletvekilinden asla daha az, daha fazla
özgür kendimi addetmem. Bilenler bilirler.
Bir de öyle bir Ģey söylediniz ki “ Ġkili görüĢmelerde bunları söylüyorsunuz.” Ben bu memleketin, bu insanların ve bu toplumun
hayrına olabilecek her türlü diyaloğu çok önemserim ve görüĢmeler de yapıyorum, yaparım da. Yeter ki insanlarımızın huzuruna,
selametine hizmet etsin. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Ama ben yaptığım ikili görüĢmelerin hiçbirinde umuma açık yaptığım
konuĢmaların aksi istikametinde bir konuĢma yapmadım, hiç kimseden daha az, daha fazla vesayet altında olduğumu iddia etmiyorum,
her arkadaĢın da medeni cesaretine, her yasama organı üyesinin medeni cesaretine ve özgürlüğüne inanıyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Yıldırım.
Sayın Bakan, buyurun.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Sayın BaĢkan, Ģunu ifade edeyim, benim söylemek istediğim Ģey Ģu:
Ben samimi kanaatimi sizinle paylaĢtım. Orada, o bölgede gerçekten Kürt kardeĢlerimize PKK zulmediyor, bunu sizler de
görüyorsunuz. Oradaki o evlerde, sokaklarda yaĢayan, o mahallede yaĢayan kardeĢlerimizin zorla evden çıkarılıĢları, oralara Suriye‟ den
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getirilen silahlı insanların yerleĢtirilmesi, keskin niĢancıların yerleĢtirilmesi, barikatların kurulması, bunları nasıl tasvip edebiliriz
değerli arkadaĢlar?
Evet, sorun çözülecekse oturalım, birlikte konuĢalım. Her Ģeyi de biz konuĢmaya hazırız ama ne olur bir siyasi parti olarak diğer
partilerin yaptığı gibi “ Ya, biz teröre karĢıyız, bunlara karĢıyız, bu yaptıklarınız doğru değil.” deyin. Biz bunu arzu ediyoruz.
BAġKAN – Sayın Bakanım, teĢekkür ediyoruz.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Bunu niye söyleyemiyorsunuz? Benim söylediğim tek Ģey bu. Yoksa
özgürlükler konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda, demokrasi konusunda ben inanıyorum ki bizlerin, sizlerin çok fazla bir
fikir ayrılığı söz konusu değil.
BAġKAN – Sayın Bakan, çok teĢekkür ediyorum.
BAġBAKAN YARDIMCISI LÜTFĠ ELVAN (Mersin) – Ama bu konuda sizin de gayret içerisinde olmanızı ben önemsiyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢbakan Yardımcım.
Evet, Sayın BaĢbakan Yardımcım, Sayın KurtulmuĢ, buyurun lütfen.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; ben de çok teĢekkür
ediyorum. AĢağı yukarı üç buçuğu beĢ geçiyor, dörtte bitiririz demiĢtik, oraya doğru gidiyoruz.
Ben çok kısaca önce Sayın Zekeriya Temizel Bey‟ in en baĢta söylediği eleĢtiriyi haklı bulduğumu ifade etmek isterim. RTÜK
bağımsız bir kuruluĢ olarak… Daha evvel de bakanlar RTÜK‟ le ilgili konuĢmayı, sunumu yapmıĢlar. Ben onun için RTÜK‟ le ilgili
gelen soruları cevaplandırmayacağım, müsaade ederseniz RTÜK BaĢkanımız onları…
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcım, eskiden kanun gereği zaten RTÜK‟ ün bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bütçesiyle beraber görüĢülüyordu. Sonradan bir değiĢiklik olduğu için RTÜK ayrı çalmaya baĢladı ama bugüne kadar hiç RTÜK‟ ün
sunumu yok ancak cevaplama iĢleminde RTÜK BaĢkanına cevap için söz hakkı veriyoruz.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Ben onun için bütün cevapları RTÜK BaĢkanımıza
bırakıyorum. Bana not vermiĢlerdi ama Sayın BaĢkan Ģey yapacak.
Birkaç tane konu üzerindeki görüĢleri cevaplandırdıktan sonra ben de müsaade ederseniz genel konuĢulan konularla ilgili 3
tanesinin üzerinde durmak istiyorum.
Evet, basın özgürlüğüyle ilgili arkadaĢlarımızın, 3 arkadaĢımızın eleĢtirileri oldu. Sadece rakam olarak vermek istiyorum. Bugün
Türkiye‟ de kim, hangi siyasi görüĢtense istediği, kendisine yakın radyo ve televizyonlar vardır. YaklaĢık 1.500‟ü aĢkın radyo ve
televizyon Türkiye‟ de yayın yapıyor. Bununla ilgili de herhangi bir Ģekilde kimsenin -Ģu görüĢte ya da bu görüĢte- televizyon ya da
radyo yayınları yapmasını engelleyecek herhangi bir uygulama ve mevzuat yoktur.
Yine, tutuklu gazetecilerle ilgili sorular soruldu. Ben Hükûmet Sözcüsü olarak, ardından Sayın BaĢbakanımız BaĢbakan olarak
gazetecilerin yargılanma süreçlerinde aslolan hususun tutuksuz yargılanması olduğunu biz açıkça ifade ettik. Ancak, bu süreçte
gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili karar Hükûmet tarafından değil, yargı organları tarafından verilmiĢtir.
ġu anda 67 gazeteci tutukludur, bu gazetecilerden sadece 5 tanesinin sarı basın kartı vardır, 1 tanesi yargıda mahkûm edilmiĢtir.
Bu 5 kiĢiden birisinin mahkûm edildiği konu da basınla ilgili bir konu değil, adi suçla ilgili bir konudur. Bu 67 kiĢinin de 37 tanesi listesi var, isteyen arkadaĢlarımıza bunları gönderebiliriz- adi suçlardan, cinayet var, efendim, iĢte, silah bulundurmak var vesaire. Ama
sonuç itibarıyla insanların gazetecilik faaliyetleri sırasında, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuksuz yargılanmalarının esas olduğunu
ifade etmek isterim bir kez daha.
Yine, sorulan sorulardan birisi… Bunu da önemsediğim için cevap verilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim, Gülay Hanım
sormuĢtu. “ Mustafa Kemal Atatürk‟ e yapılan bir hakaretin RTÜK tarafından karĢılıksız kaldığı…” Ġlgili yayın kuruluĢuyla ilgili olarak
6112 sayılı Kanun‟ un 8‟ inci maddesinin a bendinde “ Yayınlar devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve
inkılaplarına aykırı olamaz.” hükmü gereği kınama cezası verilmiĢtir. Bunun da bilinmesini arzu ederiz.
Yine, Mahmut Tanal Bey‟ in “ Bazı televizyon kanallarının uydudan çıkarılması ve bazılarına kayyum atanması… Bu, iktidarın
muhalefete bir baskısı değil midir?” Ģeklinde bir sorusu var. Bahse konu televizyonların TÜRKSAT uydusundan çıkarılması yönünde
Hükûmetin herhangi bir talebi olmamıĢtır, ilgili Ģirketler ile TÜRKSAT arasındaki hizmet sözleĢmelerinin kapsamında TÜRKSAT
tarafından bir tasarruf söz konusudur.
Muhalefete yer verilmediğiyle ilgili olarak söylenilen bazı hususlar var. Sadece örnek olarak bir tanesini vereyim, yine Gülay
Hanım sormuĢtu: Siyasi partilerin grup toplantılarıyla ilgili olarak partilerin Meclisteki sandalye sayılarına göre TRT‟ nin yapmıĢ
olduğu bir yaklaĢım var. Buna göre, AK PARTĠ grup toplantıları yaklaĢık altmıĢ dakika, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantıl arı
yirmi-yirmi beĢ dakika, MHP grup toplantıları on-on beĢ dakika arası veriliyor. HDP grup toplantıları da on dakika dakika veriliyor
aĢağı yukarı.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sıfır, son zamanlarda sıfır.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Bir Ģey daha söyleyeyim: 16-17 Aralıktaki Cumhuriyet Halk
Partisi kurultayında Sayın Genel BaĢkanın konuĢması altmıĢ dokuz dakika, milletvekillerinin konuĢması ise otuz sekiz dakika yer
almıĢtır. Toplam TRT tarafından Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı yüz yedi dakika verilmiĢtir.
Ayrıca, bütün burada sorulan soruların bir kısmına RTÜK BaĢkanımız cevap verecek.
ġimdi, Millî Ġstihbarat TeĢkilatının bazı istihbarat zaafları var mı yok mu tartıĢması gündeme geldi. Değerli arkadaĢlar, dünyanın
her yerinde, özellikle terörün uluslararası bir network hâline gelmesinden bu yana dünyanın her yerinde en iyi korunan yerlerde bile
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maalesef terör hadiseleri vuku buluyor. Ġkiz kuleler bunlardan birisidir, Londra Metrosu bunlardan birisidir, Fransa‟ da eĢ zamanlı olarak
8 yerde terör saldırılarının yapılması en son yaĢadığımız olaylardır. Bu saydığımız ülkelerin her üçünün de ortak özellikleri istihbarat
teĢkilatlarının çok güçlü olmasıdır.
Hatırlayacaksınız, Ġstanbul saldırısından yaklaĢık bir hafta evvel Ankara‟ da DAEġ‟ e bağlı bir hücre evinde çok sayıda intihar
yeleği hazırlığı içerisinde olan bir ekip yakalandı. Emniyete, istihbarat birimlerine gelen çok sayıda ihbarlar oluyor. Bunların içerisinde
diyelim ki onlarcası yakalanıyor ama maalesef terörün böyle bir özelliği var, yakalananlar tabii ki çok değerli bir haber olmuyor ama
maalesef terör 10 kiĢiyi öldürüyor, 107 kiĢiyi öldürüyor, Suruç‟ ta 30 küsur kiĢiyi öldürüyor… Böyle baktığınız anda çok acımasız bir
terör saldırısıyla karĢı karĢıya olduğumuzu ifade etmek isterim.
ġunu söylüyorum: En yüksek düzeyde istihbarat tedbirleri alsanız dahi bu bariyerleri aĢarak terör örgütü maalesef yirmi-yirmi
beĢ sene önceyle kıyasladığınız zaman terör örgütleri çok ciddi bir uluslararası kabiliyet ve kapasiteye ulaĢmıĢtır, bunu hep beraber
görmemiz lazım.
Bir baĢka önemli mesele ise terörle mücadelenin hukuk içerisinde kalınarak hareket edilmek mecburiyetinde olduğudur. Bugün
Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟ da çok yoğun bir mücadele veriliyor; ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması, terör örgütünün
tamamıyla etkisiz hâle getirilmesi için 4 ana birim yüksek bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor; Emniyet birimleri, Özel Harekât
birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Özel Harekât birimleri. Ancak zaman zaman bu birimlerde hareket edenler içerisinde
kontrolsüz bazı iĢler de oluyor. Bunlardan sadece bir tanesini hatırlatmak isterim; Silopi‟ de öldürülen bir teröristin cenazesinin oradaki
Jandarma Özel Harekât birimlerindeki polislerin bir kısmı tarafından yerde sürüklenerek çekilmesi ve bunun maalesef kaydedilerek beĢ
on saniye sonra bütün Ġnternet sitelerine verilmesi, tam manasıyla bir skandaldı. Bununla ilgili olarak da bildiğiniz gibi 4 emniyet
görevlisi hakkında açığa alınma kararı verilmiĢtir. Dolayısıyla, bu anlamda bir taraftan terör örgütü mensupları ile sivil vatandaĢı ayırt
etmek konusunda azami gayret sarf ediliyor, diğer taraftan da bu mücadelede hukuk içerisinde kalınması için azami gayret sarf ediliyor
ama bu çerçevede bu gayretlere rağmen gerçekten kontrol dıĢı olan hareketler konusunda da bunlar ulaĢtıkça ilgili birimler ciddi bir
Ģekilde bunlarla ilgili soruĢturmalarını açıyorlar.
Bugünkü konuĢmalarda ben… Vaktim de var, müsaade ederseniz, çok geç vakit ama bunların hepsi günlük uygulamaların
içerisinde olan Ģeyler. Hükûmetler iyi yaparlar, kötü yaparlar, yanlıĢ yaparlar düzeltirler, doğru yaparlar, doğruyu muhalefetin de
katkısıyla daha doğru hâle getirirler ama Bülent Bey hatırlattı, ben de söylediklerimi kelime kelime hatırlıyorum. Bir yıl önceki bütçe
görüĢmeleriyle kıyasladığımızda, bugün yaĢadığımız bölge de Türkiye de çok daha zor Ģartlar altındadır özellikle yaĢadığımız süreç
bakımından. Bununla ilgili olarak bir kere daha ifade etmek isterim. Bölgede bir bölünme süreci yaĢanıyor. Bu bölünme de iki temel
fay hattı üzerinden sürdürülüyor. Bunlardan birisi etnik bölünmelerdir, bir diğeri de mezhebî bölünmelerdir. Maalesef, etnik ve mezhebî
bölünmeler üzerinden de hem bölge ülkelerinin bir kısmı hem de küresel güçlerin bir kısmı bu bölgede bir vekâlet savaĢı yürütüyor. Bu
vekâlet savaĢlarına karĢı biz Türkiye olarak çok uyanık olmak mecburiyetindeyiz, daha fazla bölünmenin değil daha fazla
entegrasyonun sözcüsü ve merkezi olmak durumundayız.
Tabiri caizse, Türkiye‟ de bu bölgede güçlü bir Ģekilde ayakta durmayı baĢarırsa -hepimizin burada 4 parti var, ortak
sorumluluğu burası- biz bu bölgedeki daha fazla fay hatlarının kırılmalarına mâni olabiliriz. Bu, eski Osmanlının revaklarında,
kemerlerinde kilit taĢı diye bir Ģey vardır. Türkiye bu coğrafyanın kilit taĢıdır. Büyük resim de budur. Terörün adı iĢte PKK olur, DAEġ
olur, El Kaide olur, baĢka bir Ģey olur. Terör örgütlerinin hepsinin 20 Temmuzdan itibaren Türkiye'nin baĢına musallat olmasının temel
nedeni de bu kilit taĢının sökülerek bu coğrafyanın bu revakların darmadağınık edilmesidir. Bunu, büyük resmi görmeden teröre karĢı
konuĢmakla da ciddi bir Ģekilde güçlü, etkin bir pozisyon alamayız diye düĢünüyorum. Bunun için hepimize önemli sorumluluklar
düĢüyor. Sadece kendimiz bakımından değil, bütün bölge ülkelerinin sorunlarını çözebilecek bir perspektifi ortaya koyabiliriz.
Bu çerçevede, terörün bu kadar azmasının temel bir baĢka nedeni ise küresel sistemin çözüm üretme kabiliyetini yitirmiĢ
olmasıdır. Küresel sistem bugün dünyanın hiçbir yerinde çözüm ortaya koyamıyor, ne Ukrayna sorununu çözebiliyor ne Suriye
sorununu çözebiliyor. Dolayısıyla, yeni bir küresel “ pax” a ihtiyacımız olduğu, bu küresel “ pax” ı ortaya koymakta da bizim medeniyet
tecrübemizin, birikimimizin fevkalade faydalı olacağı kanaatindeyim. Burada konuĢulan ve konuĢulmayan -mesela Diyanet bunlardan
birisi- bütün bu kurumlarımızın da yeni bir küresel “ pax” ın ortaya konulması noktasında bizim medeniyet değerlerimizi
küreselleĢtirmek bakımından büyük faydası olacağı kanaatindeyim, TĠKA‟ sıyla, YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklarla, Yunus Emre
Enstitüsüyle, diğer kurum ve kuruluĢlarımızla, Kültür Bakanlığımızla vesaire. Dolayısıyla, bunu önemli bir mesele olarak, bütün
partilerin ortak meselesi olarak görmesi gerekir diye düĢünüyorum.
Yine konuĢuldu, Aykut Bey burada yok ama Aykut Bey ve bazı arkadaĢlarımız ifade etti. Değerli arkadaĢlar, din, cumhuriyet ve
laiklik üzerindeki tartıĢmaları hiç kimse kendi babasının malıymıĢ gibi kullanamaz. Müslümanlık hiç kimsenin inhisarında değildir. Öte
tarafta “ ġu partinin mensupları buyurun cennete.” diye hiç kimseye söylenmeyecek. Her partinin içerisinde iyi Müslümanlar olur, daha
az iyi Müslümanlar olur. Buna da biz karar veremeyiz, bu kararı verecek olan da biz değiliz, bizatihi dinin sahibi olan Cenab-ı Allah‟ tır.
Dolayısıyla, siyaseti, din bir tarafta, diğer tarafta da cumhuriyet ve laiklik eksenindeki tartıĢmalardan çıkarmak da artık
zorunludur. Bu da eski Türkiye‟ ye ait bir tartıĢmaydı. Ümit ederim, yine bu da 4 partiyi ilgilendiriyor. Bu anlamda da ciddi bir Ģekilde
hassas davranmamız gerekiyor.
Burada Ģunun için bunu söylüyorum: “ Efendim, Türkiye dindarlaĢıyor mu?” Hiçbirimizin inhisarında Müslümanlık olmadığı
gibi, hiç kimsenin inhisarında da demokrasi ve cumhuriyet ya da laiklik de değildir. “ Hayır, bize uluslararası platformlarda hep bunu
soruyorlar „ Son yıllarda Türkiye MüslümanlaĢıyor mu?‟ ” Hayır, Türkiye MüslümanlaĢmıyor, biz aĢağı yukarı bin küsur senedir
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Müslüman olan bir milletiz, yeni Müslümanlığı tanımadık, bu millet, kodlarına yerleĢmiĢ olan -büyük çoğunluğu itibarıyla söylüyorumbir Müslüman kültürü içerisinde yer alıyor. Olan Ģey, Türkiye'nin demokratikleĢmesidir. DemokratikleĢtikçe, halkın önündeki yani
çevredeki insanların, taĢradaki insanların, merkezde olmayan insanların gücü arttıkça, onların önündeki engeller ortadan kalktıkça
halkta ne varsa o doğal olarak merkeze taĢınıyor.
Dolayısıyla, bizim, bölgemizdeki bütün ülkelerden farklı bir tecrübemiz daha var, ona da sahip çıkmamız lazım. Bugün maalesef
Ġkinci Sykes-Picot çok acımasız bir Ģekilde uygulanıyor, bölge ülkeleri darmadağınık ediliyor. Biz her Ģeye rağmen sorunlarımızı bir
türlü çözebilme kabiliyetine sahipsek, unutmayalım ki darbelere rağmen, BaĢbakanları asmıĢ bir gelenekten geliyor olmamıza rağmen
sandığın ortada olmasıdır, millî iradenin Ģu ya da bu Ģekilde tecelli ediyor olmasıdır. En önde zannediyorum Erhan Bey söylemiĢti,
Allah‟ tan ki Meclis var, iĢleyen bir Meclis var, gece dörde kadar çalıĢıyor. Ben Tuncay Bey‟ in sözlerini bu anlamda, hepiniz adına da
doğru bulmadığımı ifade etmek isterim, burada oyun oynamıyoruz, dalga geçmiyoruz, bu saatlere kadar ciddiyetle, hepimiz kendi
gördüğümüz perspektiften ülkenin meselelerine çözüm bulacak herhangi sözleri üretmeye çalıĢıyoruz herkes kendi perspektifince,
herkes anladığı kadar, herkes kendi siyasi tercihleri doğrultusunda. Allah‟ tan ki burası var, Plan Bütçe Komisyonu var, iĢte bütçeyle
ilgili çalıĢıyoruz.
Eksiklerimiz var mı? Var, tabii ki var. Bu eksikleri gidereceğiz ama sonuçta iĢleyen bir demokrasiye sahip olmanın, bölgede
Türkiye‟ yi ayrıcalıklı bir noktaya getirdiğini de unutmayalım.
Son olarak, üçüncü nokta olarak da Ģunu söyleyeceğim: Bugün yine çok haklı olarak bazı arkadaĢlarımız ifade ettiler, maalesef
Ġslam dünyasının durumu yürekler acısıdır. Ġslam dünyası, bir taraftan kendisinin üzerine tahmil edilen -bu lafı bilerek kullanıyorumbirtakım -bir arkadaĢınız çok açık söyledi, yine Aykut Bey‟ di galiba- emperyal süreçlerle boğuĢmak durumunda ta Osmanlının
çözülmesinden bu yana; diğer taraftan da kendi iç sorunlarıyla boğuĢmak mecburiyetinde.
Bugün bunu biz söylediğimiz zaman belki biraz fazla anlaĢılmıyor ama Amerika Pentagon‟ un Ġstihbarat Daire BaĢkanı da bunu
söylemiĢti. “ Eğer Amerika‟ nın Irak‟ ı iĢgaliyle birlikte baĢlayan süreç olmasaydı, bugün küresel ölçekte DAEġ diye bir örgüt karĢımıza
çıkmayacaktı. Yine aynı Ģekilde 1978‟de önce Rusların, ardından da Amerikalıların Afganistan‟ ı iĢgali olmasaydı bugün belki
karĢımızda önce Taliban, ardından da El Kaide diye bir örgüt olmayacaktı.”
Dolayısıyla, karĢımızda bazı…
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Oraları iĢgal etmek için mi yaratıldı o örgütler diye de düĢünmek lazım.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Eyvallah, hep aynı Ģey yani baĢka bir Ģekilde soruna baĢka
taraftan bakıĢ.
ġimdi, Diyanetle ilgili çok konuĢulduğu için bazı arkadaĢlarımız ifade ettiler; bizim Türkiye olarak üzerimize düĢen bir baĢka
sorumluluk ise tarihsel bir sorumluluk ise aĢırılıklarla mücadeledir. Bugün Ġslam dünyası iki kutupta… Sünni-ġii tartıĢmasını sadece bir
teoloji tartıĢması olarak almayın. Teolojiler nihayetinde arkadan birtakım sistemlerin de oluĢmasına neden oluyor. Bir iki noktada, iki
ayrı aĢırı kutbun siyasal gerilimleri de bu bölgeye yansıyor. Tarih boyunca da bu anlamda oldu, bu geliĢmeler oldu. Bizim buna cevap
verebilecek bir geleneğimiz var. Anadolu Ġslam geleneği diyebileceğimiz ve ben bu anlamda Aleviliği de bu geleneksel Sünni -ġii
tartıĢmasının, geriliminin dıĢında bir gelenek olarak kabul ediyorum.
Müsaade ederseniz, üç dakikam var, hiç geçmeyeceğim onu, sonuna kadar da kullanayım. ĠnĢallah, nasip olur, baĢka vesilelerle
de bunu tartıĢırız.
Biliyorsunuz, Hazreti Peygamber ve arkasından asrısaadet döneminde, hulefayıraĢidin döneminde Ġslam altın çağını yaĢadı,
Braudell Ġslam‟ ın birinci altın dönemi diyor buna. Arkasından saltanat ve sulta dönemi baĢladı. O tartıĢmalara girmiyorum ama o
dönemde saltanat ve sultadan kaçanların Arabistan toplumundan uzaklaĢarak sığındıkları yer Fergana Vadisi‟ dir. Fergana Vadisi‟nde ve
arkasından oradaki Alperenler eliyle geliĢen o zühde dayalı, eline, diline ve beline sahip ol ilkesine dayalı Müslümanlık oradan önce
Anadolu‟ ya, ardından da Rumeli‟ ye, Rumeli topraklarına geldi ve Rumeli topraklarında altı asır, Orta Doğu coğrafyasında da dört küsur
asır “ Pax Ottomana” dediğimiz küresel bir barıĢ sisteminin kurulmasına vesile oldu. Özelliği Ģuydu: KomĢusunun… ĠĢte, Garo
arkadaĢımız burada, Garo arkadaĢımızın dinine, diyanetine bakmayız. Aynı toplumda, aynı coğrafyada biz komĢu olarak, iliĢkileri iç içe
geçmiĢ insanlar olarak asırlardır yaĢadık ya da kim Sünni‟ dir, kim ġii‟ dir, kim Alevi‟ dir, buna bakmayız, bizim kitabımızda bu yazmaz,
bizim geleneğimizde bu yazmaz ya da kim Türk‟ tür, kim Kürt‟ tür, kim Çerkez‟ dir, kim Laz‟ dır, buna bakmayız, bizim kitabımızda bu
yazmaz. Bizim geleneğimiz bu anlamda zaten kılıç zoruyla değil, bu anlamda “ Pax Ottomana” gönülleri fethederek hem Anadolu
coğrafyasında hem Rumeli coğrafyasında ciddi Ģekilde güçlendi. ġimdi, bugün bunu sadece bir tarihsel vakıa olarak böyle dediğimiz
zaman hepimiz kabul ediyoruz. Esas sorun Ģu: Biz siyaseten bu söylediklerimizi günümüz siyasetine nasıl çözüm bularak, üreterek
ortaya koyacağız? Bunun çok somut Ģekli, biz nasıl kendi sorunlarımızı, hem iç sorunlarımızı, küresel bu emperyal sistemlerin bize
tahmil ettikleri sorunları nasıl çözeceğiz? Akıl buradadır. Eğer biz siyaset olarak bunları ortaya koyabilir, iç meselelerimizi rıza ve
müzakereye dayalı bir Ģekilde, küresel meselelerimizi de insan kardeĢliği çerçevesinde çözebilirsek sorunlarımızı zannediyorum ki
çözecek perspektifi küreselleĢtiririz.
Son söz olarak Ģunu söylüyorum: Hazreti Ali, Malik Bin EĢter‟ i vali olarak atıyor. Çok güzel bir siyasetnamedir, hepimizin onu
Mecliste böyle bir ders olarak okuması lazım. Uzun bir metin ama bir yerini, çoğunuzun bildiği bir yeri paylaĢmak isterim. Di yor ki:
“ Gideceksin, gittiği yerlerde insanları idare edeceksin. Bil ki insanlar iki sınıftır: -Ģimdi, ayrımcılığa karĢı yeni kuracağımız Ģeyden de
bahsettik- Ya hilkatte eĢindir ya dinde kardeĢindir.” Hilkatte eĢindir meselesi, kadın, erkek, Ģu ırktan, bu ırktan, zenci, beyaz, efendim,
zengin, fakir, Ģu dinden, bu dinden hepsini ortadan kaldırıyor.
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Sadece otuz saniyeye ihtiyacım var.
BAġKAN – Buyurun.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Dinde kardeĢtir lafı da Müslüman olduktan sonra, Allah‟ ı bir,
Peygamber‟ i hak Peygamber olarak kabul ettikten sonra herkesi de aynı Ģemsiyenin altında bir kabul ediyor. Bunun, sadece bu
tavsiyenin pratik siyasi çözümlerini bulabilirsek bu bölgenin sorunlarını da çözebiliriz, dünyanın küresel sorunlarını da çözmek için
önemli bir perspektifi ortaya koyabiliriz.
Ben çok teĢekkür ediyorum. Kusura bakmayın, bu saatte bunları…
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakanım, yerel basınla ilgili bir Ģeyimiz vardı, ilan almalarıyla ilgili. 7 sigortalı
çalıĢtırma…
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Cevap verilmeyen sorularımız var.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Bunların hepsini yazılı olarak müsaade ederseniz sizlerle
paylaĢalım. Tamam mı?
KADĠM DURMAZ (Tokat) – Tamam.
BAġBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUġ (Ordu) – Biliyorum, sorduğunuz, cevaplayamadığımız Ģeyler, onları
sizlerle yazılı paylaĢalım.
TeĢekkür ediyorum.
Sağ olun Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – Sayın BaĢbakan Yardımcımıza teĢekkür ediyoruz.
Sayın RTÜK BaĢkanımız, Sayın Yerlikaya, buyurun lütfen.
Süreniz on dakikadır.
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum.
Değerli BaĢkanım, değerli Bakanlarım, değerli Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve çok değerli kurum temsilcileri; gecenin bu
saatinde, hatta sabahın bu saatinde en zor iĢ bana düĢtü çünkü son konuĢmacının iĢi her zaman zordur.
Ben önce bir konuya kısaca değinip daha sonra da cevaplara geçeceğim ama cevaplar da oldukça fazla, özet olarak vereceğim.
Fakat Ģu Ģekilde bütün cevapları bürokrat arkadaĢlarım hazırladılar, hangi sayın milletvekilimizin soru sorduğunu, hangi soruları
sorduğunu ve aĢağıda cevaplarımız hazır. Onları daha sonra ben kendilerine de ulaĢtıracağım ama burada mutlaka cevap verilmesi
gereken birkaç konu var, frekans ihalesiyle ilgili falan sorular soruldu, onlara cevap vermeye çalıĢacağım, sizi fazla sıkmayacağım.
Birincisi, Ģunu söylemek istiyorum değerli arkadaĢlar: Radyo Televizyon Üst Kurulu, biliyorsunuz, 1994 yılında kurulmuĢ, 2005
yılında da anayasal bir kurum hâline gelmiĢtir ve özerk bir kurumdur. Ġki tane önemli husus var burada özerkliğiyle ilgili: Birincisi,
sizlerin de bulunduğu birtakım partilerin temsilcilerinin oraya seçilmesiyle RTÜK oluĢmaktadır. Yani millî iradenin bütün renklerinin
RTÜK‟ te yansıması vardır. Zaten buradaki sorulara da bakacak olursak siz, RTÜK‟ ün ne kadar Ģeffaf olduğunu anlarsınız sorulan
sorulardan çünkü her birinizin, her bir partimizin seçilmiĢ temsilcileri vardır. Ġkincisi, RTÜK kamu kuruluĢundan para almamaktadır,
bütçemiz buradadır, Bakanımız açıkladı, sektörden almaktadır ve bu aldığımız paranın da çok büyük bir kısmını yine hazineye
devretmekteyiz. Dolayısıyla, bu anlamda özerkliği kanunla gerçekten sağlanmıĢ bir kuruluĢtur diye düĢünüyorum Radyo Televizyon
Üst Kurulunun.
Çok yoğun bir gündem olmasından dolayı, BaĢkanımız onun için baĢta bize söz vermedi, bir de daha önceki geleneklerde de
öyleymiĢ. Bu bakımdan bunu tavzih etmek isterim.
Bir de Sayın Bakanımızın da bu geçtiğimiz süre içerisinde -ben iki aydır BaĢkanım, benden önce de en yaĢlı üye sıfatıyla diğer
bir kardeĢimiz BaĢkandı- bu iliĢkilerde de gerçekten çok saygılı, düzeyli bir iliĢkimiz oldu Sayın Bakanımızla, ben buradan teĢekkür
ediyorum. Hatta kendisine hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde bütün üyelerimizle birlikte orada da herkes görüĢünü iletti, konuĢmalar
çok serbest bir ortamda geçti, çıktıklarında bütün partilerden seçilen üye arkadaĢlarımız da Numan Bey‟ le ilgili çok sitayiĢkâr Ģeyler
söylediler, “ Çok değerli bir insan ve çok saygılı bir, düzeyli bir iliĢki götürebileceğimiz bir Bakanımız, BaĢbakan Yardımcımız.” diye
ilettiler. Bunu burada söylemek istiyorum.
Sorulara gelince, önce isterseniz en üstte, kısa olduğu için Ebubekir Bey‟ inkine hemen değinelim. Evlilik programlarıyla ilgi li
Ģikâyet var, doğru. Kamuoyundan da çok sayıda bildirimler alıyoruz ama bunlarla ilgili birtakım Ģeyler yaptık, müeyyideler uyguladık.
Mesela, “ Evleneceksen Gel” adlı programa 4 kez, “ Esra Erol” a 2 kez, “ Kısmetse Olur” a 1 kez, “ Ne Çıkarsa Bahtına” ya 1 kez Ģeklinde
müeyyide uyguladık. Bundan sonra da gelen raporlar doğrultusunda bu tür müeyyideler uyguluyoruz.
Kısa giriyorum, çok detaya girmiyorum.
Yine Bülent KuĢoğlu, sayın vekilimizin bir sorusu olmuĢtu. Soru Ģuydu: “ TRT‟ nin yayınları nasıl denetlenmektedir?” Burada
Ģunu söyleyeyim: 2954 sayılı Yasa‟ ya göre TRT televizyon kurumunun yayınlayacağı yayınları kendi içerisinden ve Genel Müdür
adına Genel Müdüre doğrudan bağlı yayın denetmeni ve koordinasyon kurulu baĢkanı tarafından yapılıyor. Bizim RTÜK‟ ün denetimi
sadece TRT Genel Müdürü seçilirken 3 tane önerimiz oluyor, öyle bir denetim söylesek…
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama biz Genel Müdürle ilgili bir…
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Sadece biz öneriyoruz, atama yukarıdan yapılıyor.
BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Tasarrufta bulunma yetkisinde…
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RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Lütfen, ben Ģeyi anlatayım.
Bir de denetimimiz Ģöyle çünkü baĢka denetimimiz de var: Uyarı yapabiliyoruz, gerek ticari iletiĢimle ilgili konularda gerekse
içerikle ilgili, yayın ilkeleriyle ilgili konuda. Bir de ilgili bakana bildiriyoruz, böyle bir Ģeyimiz var. Onun dıĢında RTÜK ‟ ün TRT
üzerinde yasalara göre baĢkaca bir denetim yetkisi yoktur.
BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – YSK'nın bir kararına istinaden sabit görülen bir suç durumu var, onunla ilgili bir iĢlem
yapamıyor musunuz?
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – ĠĢte, ilkeler bazında müeyyide uyguluyoruz ama bu müeyyide uygulamamız uyarı
mahiyetinde yani diğer özel televizyonlara olduğu gibi para cezası uygulaması vesaire değil.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, bir genel müdürün görevden alınması cezası…
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Onu da alamıyoruz yani atanmadaki usul alırken uygulanmıyor çünkü atanmada 3
tane öneriyoruz, biz atamıyoruz, yine Hükûmetimiz atıyor.
Yine Sayın Tamaylıgil sorusunda Ģöyle diyor: “ Dört yıldır uydudan izinsiz yayın yapan kuruluĢlarla ilgili neler yapıldı? Sahte
belge sunan kuruluĢlarla ilgili neler yapılmıĢtır? Bu belgelerin sunulduğu Ġzin ve Tahsisler Dairesi personeli hakkında neler yapılmıĢtır?
TÜRKSAT ile RTÜK arasında yetki karmaĢası konusu…” diyor.
Burada uydudan izinsiz yayınlarla ilgili mücadelemiz sürmektedir. Yine bu amaçla 26/6/2015 yılında Uydu Yayın
Yönetmeliği‟ nde değiĢiklik yapılmıĢtır. Daha sonra geçen haftaki bir toplantımızda da 120‟ ye yakın uydudan yayınlar müeyyideye tabi
tutulmuĢtur. Daha doğrusu, bu izinsiz yayınların bazılarının platformu izinsizdi, onların izni iptal edildi. Bazılarının kendisi izinsizdi,
bazıları baĢka türlü, korsan yayıncılık türü Ģeyler vardı, her birisine ayrı müeyyideler belirlemek suretiyle kararı aldık, önümüzdeki
günlerde bu kararlar uygulanacaktır.
Sahte belge sunan kuruluĢlarla ilgili suç duyurusu yapılmıĢ ve ayrıca bu konuda kurum içinde inceleme yapılmaktadır. Yani
Ġngiltere‟ den Ofcom lisansı alınarak bize sunulmuĢtu, onlarla ilgili de iĢlem yapılmakta.
Yine, TÜRKSAT üzerinden izletilen izinsiz yayınlarla ilgili üst kurulumuzca karar alınmıĢ olup bu karar TÜRKSAT‟ a
bildirilme aĢamasındadır. Bunu da belirtelim.
Yine, Garo Paylan vekilimizin iki tane sorusu var. “ Basın özgürlüğü konusunda neler düĢünüyorsunuz? Ġfade özgürlüğü
konusunda en aykırı düĢüncelerin bile önü açılmalıdır.” diyor. Burada Ģunu belirtelim: Türkiye‟ de karasal kablo uydu ortamından yayın
lisansı verilen TV kuruluĢu 595, radyo lisansı verilen kuruluĢ sayısı da 1.065‟ tir. Yani, 1.600‟ e yakın radyo ve televizyon vardır. Ben
daha önce de altı yıl RTÜK üyeliği ve baĢkan vekilliği yaptım. Almanya‟ daki RTÜK BaĢkanıyla görüĢtüm, orada 500 tane var.
Biliyorsunuz bu ifade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde temel husus çoğulculuktur, çok renkliliktir. Türkiye‟ de sadece devlet tekeli
değil, hatta bazen özellerde de olur birkaç tane tekel. Türkiye‟ de artık öyle bir Ģey yoktur. Burada görüldüğü gibi 1.600 tane çok renkli
televizyon vardır, radyo vardır ve bunların da birçok görüĢü vardır. Yani, Ģöyle diyelim: Kamuoyundaki tabiriyle söylüyorum, “ yandaĢ”
da desek, “ kardaĢ” da desek, “ candaĢ” da desek… Veya Ģu yüzde 1 oy oranı olan partilerin bile kendilerini ifade edeceği televi zyonlar
var. Dolayısıyla, çoğulculuk ve ifade özgürlüğü tam anlamıyla Türkiye‟ de oluĢmuĢtur diye düĢünüyorum.
Bir baĢka husus, Sayın Vekilimiz Erdoğdu‟nun sorusu: “ Özgür basın demokrasinin temelidir.” Çok doğru. “ Ancak, bizim
sesimizi halka duyuracak bir yayın organı yok.” diyor. Yani, 1.700 tane radyo ve televizyon içerisinde böyle bir Ģey söylemek Ģüphesiz
mümkün değildir. Editöryal bağımsızlık da vardır ayrıca. Ve seçimlerde hiçbir parti liderimiz “ Ya, ben sesimi kamuoyuna
duyuramadım.” demedi.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan…
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Hayır, herkesin kendisini ifade edebileceği bir Ģekilde radyo ve televizyon var diye
düĢünüyorum sayın vekillerim.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Var da iĢe yaramıyor.
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Yani, bir baĢka husus… Çok kısa geçiyorum, aslında uzun uzun konuĢabiliriz ama
gecenin bu saatinde fazla…
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Kısa soruları ben sordum Sayın BaĢkan ama siz benimkileri pas geçtiniz.
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Sizinkine de geleceğim.
ġimdi, Sayın Vekilimiz Mahmut Tanal‟ ın bir sorusu…
BAġKAN – Sayın Tanal burada yok, geçin efendim, ona yazılı cevap verin. Burada olmayan arkadaĢlarınkini yazılı olarak
verin.
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Yazılı olarak verelim. Onları da geçtim o zaman.
ġey sorulmuĢ, ona da Bakanımız cevap verdi.
Ahmet Yıldırım daha önce de bizim Üst Kurul üyeliğini yapmıĢ bir arkadaĢımız, onun da “ Medya okuryazarlığı dersini zorunlu
ders hâline getirmeyi düĢünmüyor musunuz?” diye bir sorusu var, daha doğrusu 4 sorusu var. Evet, düĢünüyoruz, bu konuyla ilgili
çalıĢmalarımız devam ediyor. ġöyle bir durum da var: Medya okuryazarlığı dersi zorunlu hâle gelirse iletiĢim fakültesi öğrencileri de
öğretmen olabilecek. Dolayısıyla, Kayseri‟ de iletiĢim fakültesi dekanlığı yapmıĢ bir hoca olarak da özellikle ben bunu üyeliğim
döneminde uğraĢtım, bundan sonra da uğraĢacağım.
“ Ġptal edilen ihale yerine yeni bir ihale yapılmasıyla ilgili geliĢme yok. Karasal sayısal yayına geçiĢ ihalesi yapma yetkisinin
BaĢbakanlıktan baĢka bir kuruma verileceği gündemde midir?” demiĢsiniz. Hayır, böyle bir Ģey yoktur. Ġhaleyi yapacağız ancak
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biliyorsunuz mahkeme ihaleyi iptal etti. Onun gerekçelerini bekledik, o gerekçeler geldikten sonra da yönetmeliğimizde bazı değiĢikler
yapmak durumundayız. ġu anda onunla ilgili geliĢmeler var ama bu ihalenin gecikmesinde Ģöyle bir hayırlı olay da oldu arkadaĢlar:
Teknik imkânlar sürekli geliĢmekte biliyorsunuz. Bazı değiĢiklikler olmakta iletiĢim alanında. Sayın Bakanımız da az önce söyledi, 61
ve 69‟ uncu kanallar Cenevre‟ deki uluslararası bir toplantıda yayıncılıktan alınıp mobil…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAġKAN – Sayın BaĢkan, lütfen tamamlayın. Ġki dakikalık süre veriyorum.
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – O yüzden biz yapsaydık bile bu ihaleyi burada bir sıkıntı olacaktı. Gecikmesinin
böyle bir faydası da oldu.
Yine, “ Birtakım televizyonlarla ilgili müeyyide uygulanmıĢ mıdır?” diyor. Evet, kanunlar çerçevesinde biz birçok
televizyonlarla ilgili zaman zaman müeyyide uyguluyoruz ama sektörle ilgili inĢallah önümüzdeki günlerde göreceksiniz, yayın
kuruluĢlarıyla, dizi yapımcılarıyla ve diğer birtakım kimselerle uyum içerisinde, diyalog içerisinde de iĢlem yapmaya çalıĢacağız.
Müeyyideler uyguluyoruz. Tabii, bu müeyyide uygulamamız da RTÜK‟ ü her zaman tartıĢılır hâle getiriyor. Her kesimden
televizyonlardan -biliyorsunuz, kamuoyunda da duyuyorsunuz- bize karĢı birtakım Ģikâyetler, sitemler de olmaktadır. Bunu da burada
belirtmek isterim arkadaĢlar.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, lisans iptali düĢünüyor musunuz?
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Ne tür lisans iptali?
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Biliyorsunuz 8/1-b‟ de…
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Yasada olan müeyyide neyse onları uyguluyoruz. Yani lisans iptali diye peĢin bir
hükmümüz yok. Biliyorsunuz, Üst Kurul sizlerin de temsilcilerinden oluĢan bir Ģeydir, orada kararlar ne ise odur ve Ģu anda da biz yani
daha doğrusu AK PARTĠ kontenjanından seçilen üye 4 yani azınlıktayız, onu da belirtmek isterim.
GARO PAYLAN (Ġstanbul) – “ Azınlık” dediniz, bağımsız değil misiniz yani?
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Sayın Tamaylıgil‟ in yine soruları vardı, onların bir kısmına cevap verdik.
ArkadaĢlar, diğerlerini de yazılı olarak size iletmeye çalıĢacağım. Vakit çok sınırlı olduğu için BaĢkanımız da sürekli uyarıyor.
AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Personelle ilgili konu vardı.
RTÜK BAġKANI ĠLHAN YERLĠKAYA – Pardon… Personelle ilgili bir konu var değerli arkadaĢlar. ġöyle: Bütün kamu
kurumlarında zaman zaman birimler arasında personel değiĢimi yapılmaktadır. Bizim alan da çok hassastır. Çünkü, düĢünün, bir insana
on iki sene televizyon izletirseniz ne olur? “ Mesleki körlük” denen bir Ģey olur. Dolayısıyla, bazı ihtiyaçlardan dolayı birimler arasında
değiĢiklik yaptık ama burada baĢka bir kasıt da yoktur, onu da belirteyim. Ve giden arkadaĢlarımızın çoğu da gittikleri yerlerden
memnunlardır. Hatta bazıları da “KeĢke biz de gitseydik.” diyorlar, onu da belirteyim.
TeĢekkür ederim sayın vekillerim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekilleri, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
ġimdi sırayla bütçe ve kesin hesapları okutacağım ve oylayacağım.
Ġlk olarak BaĢbakanlık bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(BaĢbakanlık 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı 2016 yılı bütçesi ve 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:
(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)
BAġKAN – Böylece gündemimizde bulunan kurumların bütçeleri oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir. Hayırlı olsun.
Yarın saat 11.00‟de toplanmak üzere…
MUSA ÇAM (Ġzmir) – 11.00 olmaz Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – ArkadaĢlar, o zaman öğle arası vermeyelim, yarın saat 12‟00‟de toplanmak üzere birleĢimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 04.14
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