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Siyaset dürüstlük ister, siyaset insanın söyledikleri ve yaptıklarının arkasında
durmasını gerektirir. İnsan yaptıklarının arkasında durmayıp yanlış yaptığını
düşündüğü konularda sorumluluğuna başka kişileri ortak etmeye çalışıyorsa siyaset
yapmamalı. Siyaset yapmak dik durmayı gerektirir. İnsan arkasında duramayacağı,
savunamayacağı şeyleri yapmamalı.
Milletvekillerinin özlük haklarına ve statülerine ilişkin olarak Sayın Meclis
Başkanın başkanlığında siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yapıldı.
Bu görüşmelerde milletvekili emekli maaşına zam yapılması yönünde Parlamenterler
Birliğinden gelen talebi Cumhuriyet Halk Partisi olarak uygun görmedik. Genel
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya özellikle hassasiyet gösteriyor;
milyonlarca emeklinin maaşında artış yapılmazken milletvekili emekli maaşına zam
yapılmasını uygun görmüyordu. Ben de bu çerçevede CHP’nin bu konudaki olumsuz
görüşünü diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerine ve Sayın Meclis Başkanına
ben bildirdim.
Bu çerçevede, yani milletvekili emekli maaşına herhangi bir zam gelmeyecek
şekilde milletvekili emekli maaşlarının; emekli başbakan ve meclis başkanında
olduğu gibi cumhurbaşkanı emekli maaşının belli bir yüzdesi olarak ifade edilmesi ve
yeni-eski milletvekili maaşları arasındaki farkın giderilmesi, milletvekili emekli
maaşlarına ise herhangi bir zam yapılmaması yönündeki görüşümüzü açık bir şekilde
diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerine ve sayın Meclis Başkanına bildirdim. Bu
görüşümüzü ayrıca görüşmelerde bulunacak olan Grup Başkanvekilimiz Sayın Emine
Ülker Tarhan ve Plan ve Bütçe Komisyonu sözcümüz Sayın Mevlüt Aslanoğlu’na
bildirdim.
Meclis Başkanının başkanlığındaki Bu görüşmelerde mutabık kalınan
konularda hazırlanacak önergeleri siyasi partilerin meclis başkanlık divanındaki
temsilcilerinin imzalaması kararlaştırıldı. Bu çerçevede Tanju Özcan’ı aradım. Genel
Başkanımızın uygun gördüğü düzenlemeleri kendisine anlattım. Bu yönde
hazırlanacak önergeleri imzalamasını kendisinden istedim. Milletvekili emekli
maaşına zam yapılmasını ise genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun uygun
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görmediğini kendisine açıklıkla ifade ettim. Öyle “sen gençsin, seni etkilemiyor o
nedenle sen imzala” gibi bir beyanım da olmadı.
Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında Sayın Emine Ülker Tarhan ve Sayın
Mevlüt Aslanoğlu zaman zaman beni aradılar. Emekli maaşlarında artış getirmeyen
önerge ile ilgili görüşümü sordular. Daha önceki görüşmemizde ifade ettiğim gibi
maaşlarda artış getirmeyen bu önergeye destek vermemiz gerektiğini söyledim.
Milletvekili emekli maaşlarında artış getiren önerge ile ilgili beni aradıklarında da
buna karşı olduğumuzu destek vermememiz gerektiğini ifade ettim.
Ayrıca önergeleri parti adına imzaladığını söyleyen bir milletvekilinin önergeler
hazırlanıp geldiğinde imzalamadan önce grup başkanvekiline sorup onun onayını
aldıktan sonra imzalaması gerekir. Tanju Özcan bu konuda beni hiç aramadığı gibi
Sayın Emine Ülker Tarhan’dan aldığım bilgiye göre onu da aramamıştır.
Tanju Özcan 24.12.2011 cumartesi akşam saatlerinde beni telefonla arayarak
AKP’den bir grup başkanvekili ile yaptığı görüşmede AKP’li bir grup başkanvekilinin
CHP’den bir milletvekili ile görüştüğünü kendisine söylemesi üzerine milletvekili
emekli maaşı zammı önergesine imza attığını söyledi. Özcan’ın bana ifade ettiği
ancak kamuoyu ile paylaşmayarak kamuoyuna karşı beni sorumlu kılmaya yönelik
tutumunu gösteren bu bilgiyi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekiliyim. Genel Başkanın
TBMM’deki vekili olarak benim Genel Başkanın talimatlarını farklı bir şekilde
aktarmam, uygulatmam söz konusu olamaz. Genel Başkanımızın talimatını,
görüşünü diğer siyasi parti gruplarına, Sayın Meclis Başkanına, bizim grup
başkanvekilimiz Sayın Emine Ülker Tarhan’a ve Plan ve Bütçe Komisyonu sözcümüz
Sayın Mevlüt Aslanoğlu’na olduğu gibi aktarıp önergelere imza atacak milletvekiline
farklı şekilde bildirmem söz konusu olamaz. Böyle bir tutum benim siyaset anlayışıma
ve hayat çizgime aykırıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Saygılarımla.
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